ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIJOUS 12 DE MARÇ DE 2015

NÚM. 1/2015

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del 12 de març de 2015, 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 de polítiques d’Espai Públic i Medi Ambient
Secretari
Sr. David B. Calabuig Aracil. Tècnic de Medi Ambient
Membres del plenari
Sr. Ignacio Flórez Barrón. FAVCO
Sr. Jaume Farré. Grup municipal CIU
Sra. Carolina Otero. Experta ambiental
Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO
Altres assistents
Sr. Marc Tauste Fortuny. Confederació d’Empresaris.
Sr. Jordi Portet. Esport Ciclista
Sra. Virginia Vallvé. Tècnica de Medi Ambient
Sr. Julian Gallardo. FAVCO
Sra. Teresa López. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
Sr. Albert Roig. Arquitecte tècnic municipal
Sr. Segundo Poblador. Cap de la Guàrdia Urbana
Sr. Joan Admetlla. Ciclista
El Sr. Ceballos dóna la benvinguda a tots els assistents i passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
1- Aprovació de l’acta del Consell anterior (13 de novembre de 2014)
No es fa cap observació al respecte.

2- Memòria del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat 2011-2015
Es passa a relacionar tots els projectes i activitats, per àmbits i objectius corresponents, duts a
terme durant el mandat 2011-2015 pel Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament
de Cornellà de Llobregat:

Compra verda i consum responsable
Objectiu: Incorporar criteris ambientals a productes i serveis
Aquest àmbit ha estat un dels menys desenvolupats en aquests anys, encara que podem ressaltar
de forma molt positiva, a causa de la gran resposta ciutadana, la posada en marxa del Mercat de
Pagès que es va iniciar al gener del 2015 i que és una activitat que promou l’economia local i el
producte amb baix impacte ambiental. En el Mercat, a més de productors de fruita i verdura del Parc
Agrari hi són presents les activitats o entitats locals següents: Cervesa Cornèlia, Associació
Pastinaca i Tecsalsa.
Altres projectes d’aquest àmbit:
• Ambientalització dels contractes del Cementiri (2011) i d’Informàtica (2014)
• Participació en el projecte europeu GPPinfonet (2011)
• Formació d’un curs de la DIBA (2012)
• Participació de la Xarxa Compri Reciclat (2012-2014)
• Projecte apadrinament Diputació (2014)

Prevenció i gestió de residus
Objectius: Prevenir la generació de residus i augmentar el percentatge de recollida selectiva.
Ha estat un dels aspectes més treballat. D’aquest àmbit es ressalta:
- El servei de préstec de la vaixella reutilitzable en festes populars que es va iniciar al 2012 i
del qual, encara s’ha de fomentar més el seu ús
- El projecte d’aprofitament d’excedents alimentaris, el qual ha anat fent-se gran, actualment
ja hi ha 12 establiments que lliuren el seus excedents a la Botiga Solidària i s’han donat més
de 7 tones l’any 2014. S’informa que aquest projecte ha rebut un premi ambiental estatal
- Aprovació del Pla Local de Prevenció de Residus (2014) on es recullen totes les accions
d’aquest àmbit
Altres projectes i activitats:
• Mercats d’intercanvi i segona mà (2011-2015)
• Implantació selectiva en dependències (edificis, mercats...) (2011-2014)
• Autocompostatge (2011-2015). Concretament en el dia d’ahir es van lliurar 41 compostadors
de jardí a veïns de Cornellà
• Lliurament de bock&roll / carmanyoles / bosses reutilitzables (2011)
• Comprovació de residus comercials produïts (2011)
• Millor que nou 100% vell (2011-2015). Propaganda i difusió
• Implantació recollida d’olis en 13 escoles i 1 Institut (2012-2014)
• Implantació recollida d’olis a 3 mercats municipals (2012)
• Campanya selectiva EC/EV (2013-2014)
• Setmana de prevenció de residus (2011-2014)

Estalvi i Eficiència Energètica
Objectius: Estalviar energia en edificis públics i privats i fomentar l’eficiència i les energies
renovables
Ha estat un àmbit en el qual s’ha de treballat sobre tot l’estalvi energètic com, per exemple, els
projectes d’estalvi Euronet 50/50 amb la participació del personal i els usuaris d’alguns centres
educatius, equipaments esportius i la biblioteca Marta Mata. Els difícils moments econòmics que
s’estan patint han motivat, en gran part, la implementació de les mesures d’aquest àmbit.
També s’ha de ressaltar el paper clau del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) que ha permès la
implementació de moltes mesures d’estalvi i control, com per exemple, la implantació de la

Comptabilitat energètica SIE (2012-2015), així com també ha possibilitat molt el treball intern
interdepartamental.

Altres Projectes i activitats:
• Convocatòria subvencions energia i aigua (2011)
• Auditories solar tèrmica ICAEN (2011-2012)
• Campanya ciutadana La copa del clima (2011)
• Campanya ciutadana de promoció d’energia renovable (2011)
• Participació en el projecte “Schools for an intelligent use of energy” (2011)
• Campanya de monitorització (2013-2014)
• Elaboració de 5 auditories energètiques (subvencionat) (2011)
• Plec de cobertes fotovoltaiques (2011-2012)
• Estudi geotèrmic del pou de Can Mercader (2012-2014)
• Estudi per l’actualització de l’ordenança solar tèrmica (2012-2014)
• Prova Pilot ESE 2 escoles (2012-2014)
• Seguiment PAES (2011-2015)
• Formació energètica personal neteja i conserges escoles (2014)
• Participació projecte SERPENTE (2014)
• Campanya comptadors energètics (2014)
• Enquesta llars vulnerables ENDESA (2014)
• Setmana de l’Energia (2012-2014)
• L’Hora del planeta (2011-2014)

Educació i Comunicació Ambiental
Objectius: Promoure els valors ambientals a tota la comunitat educativa i divulgar les bones
pràctiques ambientals entre la ciutadania
Una de les prioritats ha estat el treball fet amb la Xarxa d’escoles per la sostenibilitat de Cornellà
(2011-2015) que ha possibilitat diversos projectes i cursos ambientals amb les escoles adherides.
Altres Projectes i activitats:
• Propostes educatives (2011-2014)
• Participació XESCatalunya (2012-2014)
• Co-organització Fòrum territorial escoles per la sostenibilitat (2014)
• Col·laboració Cornellà pel civisme (2011-2015)
• Jornada organitzada per IHOBE per empreses (2011)
• Jornada UGT residus (2011)
• Curs Centre de Recursos i Informació de la Dona (2011)
• Tallers caixes niu (2011)
• Exposició cadires amb materials reciclats Institut Martí i Pol (2011)
• TV dels residus (2012-2013)
• Educabici Suris (2013)
• Agendes i calendaris escolars (2011-2015)
• Enganxines hàbits ambientals (2012-2014)
• Programa Entitats + sostenibles (2013-2015)
• Protocol informàtica ordinadors (2012)
• Ponència educació ambiental COAMB (2013-2015)
• Dossier Can Mercader (2014-2015)
• Jucatecambiental (2014-2015)
• Neteges riu (2011-2014)
• Passejades en bici pel riu i el Delta del Llobregat (2011-2015)
• Nits insomnia (2011-2015)
• Pla Entorn (2011-2014)
• Educar x Créixer (2013-2014)

•
•
•
•
•
•

Concurs de fotografia i calendaris (2011-2015)
Fira infantil de Nadal (2011-2014)
Cinema de Medi Ambient (2011-2013)
Consell de Medi Ambient (2011-2015)
Difusió als mitjans municipals (Web, Cornellà informa i Ràdio) i altres mitjans (2012-2014)
Càlculs d’indicadors

Urbanisme i Mobilitat
Objectius: Fomentar conductes de mobilitat respectuoses amb el medi i promoure l’urbanisme
sostenible
Una de les accions destacables ha estat l’increment de la flota municipal de bicicletes (2011-2015).
Altres Projectes i activitats:
• Redacció d’informes ambientals per projectes urbanístics (2011-2015)
• Desenvolupament del Pla Director de la Bicicleta (2012-2015)
• Implantació d’aparcaments municipals de bicicleta (2011-2015)
• Impuls i gestió del Bicibox (2011-2015)
• Implantació de nous trams de carrils bici (2012-2014)
• Col·laboració estudi camins escolars (2011-2015)
• Inventari aparcaments bicis (2011-2015)
• Redacció del pla de mobilitat (2012-2015)
• Estudi vehicle elèctric DIBA (2014-2015)
• Compartir cotxe i pàrquing (2011-2015)
• Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura (2011-2014)
• Pedalades familiars (2011-2015)
• Viu el carrer (2012)

Biodiversitat Urbana i Horts Socials
Objectius: Preservar i difondre la riquesa ambiental de la ciutat i donar a conèixer les espècies de
flora i fauna existents a Cornellà
Una de les accions que s’han deixat més recursos ha estat la implantació d’horts escolars en la
majoria de centres escolars de la ciutat (2011-2015).
Altres Projectes i activitats:
• Seguiment Parc Agrari (nova ordenança) (2011)
• Bosc Associació d’Amics de l’UPC (2011)
• Gestió horts Pidelaserra i Can Mercader (2012-2014)
• Implantació horts comunitaris Sant Ildefons (2014-2015)
• Seguiment Projecte recuperació ambiental riu Llobregat (2011-2015)
• Control d’incidències (2011-2015)
• Visites guiades al riu (2012-2015)
• Festa al riu (2014-2015)
Gestió Local de Cicle de l’Aigua
Objectius:
•
Estalviar aigua en els equipaments municipals
•
Promoure l’estalvi d’aigua dels diferents sectors de la població
Altres Projectes i activitats:
•
Estudi Pou Can Mercader (2011-2012)
•
Subvencions instal·lacions d’estalvi d’aigua (2011)

•

Actuacions estalvi aigua municipal (difusors d’aixetes+urinaris sense aigua) (2011-2015)

Millora de la Qualitat Ambiental
Objectius: Prevenir i corregir les contaminacions acústica i atmosfèrica i sensibilitzar envers la
contaminació radioelèctrica
Altres Projectes i activitats:
•
Visites guiades a la cabina de control atmosfèrica (2011)
•
Campanya d’opacitat (2012)
•
Actualització del mapa de capacitat acústica (2012-2013)
•
Actualització del mapa estratègic de la contaminació acústica de l’aglomeració (2012-2013)
•
Pla d’acció de l’aglomeració (2012)
•
Seguiment pla de millora de la qualitat de l’aire (2011-2015)

Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

El Sr. Gallardo pregunta per la contaminació radioelèctrica que poden provocar els
comptadors digitals; el Sr. Calabuig respon que actualment s’està fent una campanya de
mesuraments i que s’han dut a terme 70 mesuraments alguns dels quals s’han fet prop de
comptadors digitals. Al mateix temps s’explica que els comptadors digitals no emeten ones
ja que les dades les envia per la mateixa línia elèctrica.

-

El Sr. Alvear considera positives les accions que es duen a terme per minvar el
malbaratament de menjar i l’apropament de l’activitat agrícola als centres escolars

-

El Sr. Admetlla pregunta si s’han fet mesures de contaminació atmosfèrica. Es respon que
des de fa molt anys havíem tingut una cabina de la Xarxa de Control i Vigilància Atmosfèrica
però que quan es van fer les obres a l’avinguda Salvador Allende es va treure aquesta
cabina i la Generalitat de Catalunya ha decidit no tornar-la a posar en cap altre lloc de la
ciutat perquè no és imprescindible tenir cabina a tots els termes municipals si ja hi ha
cabines properes que mesurin el mateix

-

El Sr. Flórez proposa que es facin més campanyes per la recollida selectiva de residus i
més difusió del posterior tractament de residus i de les seves conseqüències. El Sr.
Ceballos explica que en la nova contracta que s’està licitant un dels aspectes a valorar és
l’increment de l’índex de recollida selectiva

-

La Sr. López considera que s’haurien de fer esforços per disposar de controls atmosfèrics
municipals

-

La Sr. Otero felicita el gran esforç que es fa des del Departament de Medi Ambient ja que es
treballen molt temes i considera que canalitzar idees a través del Consell està molt bé

3- Pla d’actuació 2015
A continuació es detallen les principals línies d’actuació ambiental per a l’any 2015:

Energia
Com a eix principal està el Pla d’acció d’energia sostenible
Monitorització consum energètic equipaments municipals (Piscina Millars, Ajuntament,
Garcia Nieto...)
Euronet 50/50 màx a tres escoles municipals i a la Biblioteca Marta Mata
Fira de l’energia: es farà 12 d’abril, es farà a la plaça de l’Església, hi haurà vehicles solars,
xocolatada feta amb cuina solar, comerços d’energies renovables. Tindrem informació de

-

les energies renovables instal·lades a Cornellà. És una experiència pionera que no s’havia
fet abans a Cornellà pel qual s’estan cercant tot tipus de patrocinadors.
Cursa contra a pobresa energètica, la presentarem a la Fira de l’energia, es portarà a terme
el 30 de maig i l’objectiu és sensibilitzar públic “no tant motivat” per l’estalvi energètic. Té un
caràcter solidari contra la pobresa energètica. L’ajuntament es comprometrà compensar kw
gastats en € per subvencionar els projectes de disminució de consums en persona que
tenen pocs recursos

Residus
Com a eix principal està el Pla local de prevenció de residus
Renova la teva roba
Impuls vaixella reutilitzable
Millora recollida selectiva escoles
Medi Natural
Nous horts socials Sant Ildefons
II Festa del Riu
Exposició i llibre “Cornellà Natura Amagada”
Educació ambiental
III Fòrum Escoles per la Sostenibilitat del Baix Llobregat
Jugatecambiental
Dossier educatiu Can Mercader
Programa d’Entitats per la Sostenibilitat de Cornellà
Mobilitat
Aprovació pla de mobilitat urbana
Camí escolar Sector Lindavista
Consum responsable
Mercat de pagès
Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

El Sr. Gallardo proposar estudiar la implantació de projectes d’energia solar fotovoltaica en
edificis de veïns per autoconsum de les comunitats. El Sr. Tauste recorda que la normativa
al respecte és complicada i el Sr. Ceballos informa que la producció de la pèrgola de Sant
Ildefons es vol donar a autoconsum a l’escola Torre de la Miranda però que encara no s’ha
pogut fer

-

El Sr. Alvear recorda que a l’A.V. s’han fet tallers de materials reciclats i proposa que es
reforcin les activitats pedagògiques per ensenyar a millorar la recollida selectiva, l’ús de les
deixalleries i els tractaments posteriors dels residus

4- Informació general
El Sr. Ceballos informa de la imminent posada en marxa del projecte “Menjar futur”, la propera
posada en marxa del primer punt de recàrrega per a cotxes elèctrics en el barri d’Almeda i
l’ampliació de la flota municipal amb un vehicle elèctric.

El Sr. Ceballos explica que el divendres 20 es farà una activitat al riu amb les escoles. Coincideix
amb l’eclipsi solar i, per tant, es lliuraran materials adequats fer l’observació amb els alumnes
d’aquest fenomen excepcional i el diumenge 22 de març es portarà a terme la Festa del Riu on
participaran algunes AMPAs de centres educatius de Cornellà. El Sr. Calabuig explica
detalladament les activitats programades i es lliura el tríptic de l’activitat del diumenge 22.
També s’informa i es lliuren els materials de difusió de les següents activitats:
- Ciclisme Familiar 2015
- Visites guiades al riu Llobregat 2015
- XV Concurs de Fotografia Amateur de Medi Ambient
Per últim, s’informa de la posada en marxa del projecte Jugateca durant 25 diumenges al Parc de
Can Mercader i de la propera edició d’un Dossier educatiu (amb tots els aspectes ambientals del
parc) i un itinerari botànic a càrrec de l’AMB.

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

El Sr. Flórez considera que existeixen molt problemes de civisme per l’incorrecte
comportament dels amos dels gossos. El Sr. Ceballos respon que aquest tema es treballa
amb la Guàrdia Urbana

-

La Sr. Otero creu que s’haurien d’usar més les xarxes socials en temes de difusió ambiental

-

El Sr. Admetlla informa que a l’institut del seu fill han proposat el Bicibus, on un responsable
intruit fa l’acompanyament a escolars en bicicleta amb l’objectiu d’agafar l’hàbit i deixar més
tranquils als pares. Sempre per calzada

-

El Sr. Roig recorda que l’AMB portarà a terme properament alguns projectes de carrils bici a
Cornellà (connexions carretera de L’Hospitalet, carretera d’Esplugues...) i el Sr. Calabuig
informa que s’estan fent projectes de carrils bici per connectar amb la passera inundable de
Sant Joan, el carrer Terra Alta o l’av. Baix Llobregat

-

El Sr. Admetlla considera que l’urbanització que s’està fent propera a la masia Fatjó no és la
millor per qüestions de sostenibilitat i que en 8 mesos ha tingut dues construccions diferents.
El Sr. Ceballos explica que la rampa que s’havia fet anteriorment no tenia la pendent
corresponent i que el projecte s’està fent amb persones contractades per un pla d’ocupació

El Sr. Ceballos torna a agrair la participació de totes les persones participants en el Consell de Medi
Ambient i considera que ha estat molt constructiu i útil per les polítiques fetes des de l’Ajuntament de
Cornellà de Llobregat.

Finalitza la sessió a les 20.30 h.

El secretari

