ACTA

NÚM. 4/2013

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIJOUS 14 DE NOVEMBRE DE 2013

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del 14 de novembre de 2013, es
reuneixen al Castell de Cornellà, prèvia convocatòria realitzada a l’efecte en els terminis legalment
establerts, els membres integrants del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient que a
continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la presidència delegada
del Sr. Manuel Ceballos Morillo.

ASSISTENTS
Vicepresident
Sr. Manuel Ceballos Morillo. Tinent d’alcalde i regidor delegat de polítiques d’Espai Públic i Medi
Ambient
Secretari
Sr. David B. Calabuig Aracil. Tècnic de Medi Ambient
Membres del plenari
Sr. Jaume Farré Estela. Grup Municipal CiU
Sr. Ignacio Flórez Barrón. FAVCO
Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO
Altres assistents
Sra. Beatriz Deghilage. Procornellà
Sr. Antonio Méndez. Siemens
Sr. Jordi Portet. Esport Ciclista Cornellà
Sr. Marc Tauste Fortuny. Confederació d’Empresaris
Sr. Segundo Poblador. Cap de la Guàrdia Urbana
Sr. Francisco Morales. Caporal de la Guàrdia Urbana
Sr. Joan Admetlla. Ciclista
Sr. Albert Roig. Arquitecte tècnic municipal

Des de la presidència es dóna la benvinguda als assistents i es passen a tractar els assumptes
que figuren en l’ordre del dia i que són els següents:
1- Aprovació de l’acta del Consell anterior (19 de setembre de 2013)
S’informa que na Teresa López de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ens ha fet arribar dues
aportacions:
-

S’hauria de fer constar que va excusar l’assistència i que informà que hi assistiria el Sr.
Albert Torras.
S’hauria de fer constar a l’activitat del 2 d’octubre que la visita a la PIV de Sant Adrià del
Besòs s’emmarca en el Programa d’Educació per a la Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona

2- Mapa de Contaminació Acústica
En Manuel explica que el nom correcte d’aquest nou Mapa és el de Mapa de Capacitat Acústica
(MCA) i que marcarà els objectius de qualitat acústica dels diferents carrers i places de la nostra
ciutat per tal de gestionar els possibles casos de contaminació acústica que es produeixin en la
nostra ciutat
Aquest nou MCA s’ha fet amb la base del que es va aprovar al 2005 pel Ple de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat i s’han introduït les modificacions derivades de la nova normativa catalana i
espanyola i dels canvis urbanístics i de mobilitat de la nostra ciutat.
S’informa que el MCA que es presenta es proposa per a la seva aprovació inicial i que se sotmet a
informació pública durant 30 dies i que un cop aprovat es posarà a l’abast de la ciutadania a través
dels mitjans locals, incloent-hi el web municipal.
En David Calabuig fa una presentació de les següents qüestions:
-

Aspectes físics i tècnics del so

-

Normativa que regula la contaminació acústica

-

Actuacions que s’han fet a Cornellà des de diversos àmbits: Guàrdia Urbana, Activitats,
educació, flota municipal de vehicles i les actuacions urbanístiques en infraestructures
viàries però també en l’asfaltat de carrer, la pacificació del trànsit... i algunes actuacions en
edificis municipals

-

Procés de l’elaboració del MCA

-

Criteris utilitzats en l’elaboració del MCA

-

Característiques de les zones de sensibilitat acústica i els períodes de mesura
reglamentats

També s’informa de les condicions de futures renovacions del MCA.
Es mostren exemplars del MCA en format DIN A1.
S’explica que paral·lelament al MCA s’està renovant el Mapa Estratègic de Sorolls (MES) que es
va aprovar al 2009. S’informa que el seu procés de renovació és coordinat pel Departament de
Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i que inclou els municipis de L’Hospitalet de
Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Esplugues de Llobregat, Sant Boi i Cornellà
de Llobregat. Associat al MES, tots aquests municipis vam aprovar un Pla d’Acció per minvar la
contaminació acústica. S’informa que aquest Pla resta accessible en el web de la Generalitat de
Catalunya. Es lliura un exemplar en paper per a la seva revisió en el plenari.

Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

El Caporal Francisco Morales, responsable de les sonometries de la nostra ciutat,
considera que a Cornellà de Llobregat s’ha treballat amb molta cura la resolució de
les incidències de possibles contaminacions acústiques des dels seus inicis. Es
considera que el fet que ha Cornellà es facin poques sonometries (18 durant l’últim
any) o que no s’hagi fet cap procés judicial per aquet motiu ve justificat, en gran part,
perquè s’intenten resoldre els conflictes acústics en les diferents etapes en que es
poden arribar a solucions a través de l’aplicació de la normativa vigent o de la

mediació entre les diferents parts, siguin els implicats els particulars, les activitats o el
propi consistori
-

En Francisco explica diversos casos concrets de denúncies i la seva posterior
resolució com el del supermercat LIDL del carrer Rubió i Ors o les terrasses dels bars
de l’avinguda del Parc a l’alçada del carrer Delícies

-

En Segundo informa que alguns conflictes acústics com, per exemple, els de les
festes populars es resolen amb molt de temps i treball. Es posa d’exemple que durant
les festes del Corpus no es produeixen queixes de sorolls per les actuacions que es
fan a la plaça Catalunya perquè els veïns ja hi estan acostumats però que els veïns
propers al parc Rosa Sensat on fa pocs anys que es fa una part d’aquestes festes
s’han rebut moltes queixes que ha implicat prendre diverses mesures com limitar la
intensitat del soroll o reorientar altaveus. També considera que un cas similar han
estat els problemes acústics derivats pels assistents als partits del Reial Club
Deportiu Espanyol. En aquest cas s’ha hagut de negociar entre les diferents parts i
prendre diverses accions que han donat resultats positius

-

En Manuel recorda que les obres que es van fer en les parades del Metro d’aquest
estiu van consistir en la renovació de les vies que ha fet disminuir considerablement el
soroll que hi produïa en l’interior dels túnels

-

El Jose Antonio Alvear considera que els camions que recullen els residus municipals
fan massa soroll. El David informa que un recent estudi de la Diputació de Barcelona
a través del qual s’han mesurat aquests vehicles en diverses poblacions de diferents
característiques, els resultats han confirmat que tots els camions que recullen residus
produeixen sorolls per sobre dels límits establerts

-

En Manuel informa que un altre problema acústic difícil de resoldre són els autobusos
de transport públic ja que són serveix públics que no es poden deixar de fer perquè
són obligatoris i necessaris, encara que es recorda que la flota d’autobusos
metropolitans és una de les més sostenibles d’Europa

-

El Jose Antonio Alvear explica que a través de l’associació de veïns es va trametre
una queixa entre veïns pels sorolls i altres problemes que generava el gos d’una
veïna i que s’ha resol amb la implantació d’un collar al gos que ha fet eliminar
radicalment el problema del soroll

-

En Segundo informa que els gossos són responsables d’una part considerable de
queixes per sorolls a Cornellà de Llobregat

-

L’Ignacio reclama que els temes de convivència i civisme siguin més presents al
Cornellà Informa. En Manuel recorda que el tema central de l’edició de Novembre és
el civisme

-

En Joan pregunta si s’han fet mesuraments acústics per l’elaboració d’aquest nou
MCA. En David respon que la renovació del Mapa Estratègic de Sorolls implica la
presa de moltes mesures de temps curt i algunes mesures de temps llarg i a que, a
més, s’han fet altres mesures des de l’ajuntament de Cornellà. Tots aquests
mesuraments s’han tingut en compte per la confecció del nou MCA

-

L’Antonio Méndez pregunta pel termini de renovació de l’ordenança. En Manuel
respon que, fins al moment, no s’ha previst aprovar una nova ordenança de sorolls.

3- Informació general
En David informa que el dissabte 16 de novembre de 2013 es portarà a terme el Dia de la
reutilització de 10 a 14 h a la Plaça Catalunya que inclourà:
-

XXè Mercat d’intercanvi i de segona ma

-

Recollida d’aliments per la Botiga Solidària

-

Mostra de botigues de segona ma

-

Taller de reparació de bicicletes i costura

-

Taller infantil de reutilització de residus

-

Punt informatiu ambiental

També s’informa que el proper 20 de novembre per la tarda es farà una visita, oberta a tota la
ciutadania, a l’Ecoparc 4 d’Hostalets de Pierola, instal·lació on es porten els residus municipals de
la fracció resta.
Es lliuren documents amb la informació detallada d’aquestes activitats.
En Manuel informa que el proper 22 de març de 2014, Dia Internacional de l’Aigua, es portarà a
terme un acció popular al riu Llobregat on s’implicaran diversos departaments municipals i altres
organismes amb l’objectiu principal de difondre els valors ambientals i socials del riu al seu pas per
Cornellà. S’informa que es lliurarà document al respecte.
En Manuel informa que el proper 25 de novembre s’inaugurarà la passera que comunica els
municipis de Sant Joan Despí i Sant Boi.

Per part dels assistents es fa la següent aportació:
-

L’Albert Roig proposa que amb motiu de la festa del 22 de març es podria tornar a
sol·licitar al Ministeri corresponent la regularització del pas soterrani de la Ronda
Litoral per evitar la seva inundació, gairebé, permanent.

4- Precs i preguntes
Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

En Joan pregunta per la justificació dels cartells que limiten l’ús de pilota a majors de
12 anys i a pilotes blandes. En Segundo respon que la motivació principal és la minva
de contaminació acústica, a més d’altres qüestions, i informa que aquestes pràctiques
són causants de bastants conflictes acústics. I afegeix que les senyals han estat
consensuades pels departaments municipals de Premsa, Espai Públic i Guàrdia
Urbana

-

El José Antonio Alvear observa que a la plaça Europa hi ha un grup de persones que
tenen conductes incíviques respecte a les porteries de futbol, fen venda ambulant o
gestionen incorrectament els residus

-

El José Antonio Alvear informa que als voltants de l’estadi de Futbol de Sant Ildefons
es fan aparcaments incorrectes de vehicles que en alguns casos fan malbé el
parterres

-

El Joan pregunta per la possible implantació d’una vaixella reutilitzable en festes
populars. En Manuel informa que al setembre ja vam implantar aquest servei i que la
seva posada en marxa està sent una mica lenta i amb algunes complicacions. Es
considera que és un projecte en que les entitats han de fer un esforç extra però amb
el que es podran prevenir gran quantitat de residus. S’informa que l’empresa que
neteja la vaixella és Tecsalsa, empresa municipal que dóna feina a gran quantitat de
persones discapacitades

-

L’Ignacio lliura dos documents: “Entrevista a Giuseppe De Marzo” i “Ataque a los
comunes (privatización): la gestión del agua en España en un escenario de crisis,
incertidumbre y cambio climático”. En David es compromet a fer-los arribar a tots els
membres del Consell

-

L’Ignacio considera que el Trambaix rega els seus parterres amb molta aigua, més de
la que seria necessària

-

En Joan observa que en l’últim document de la Diagnosi existeixen dues
consideracions respecte al servei Bicibox contradictòries, una valorant que té poc ús i
l’altre sol·licitant la seva potenciació. També reclama que es reactivi el procés de
participació

Finalitza la sessió a les 20,30 h.

El secretari

