ACTA

NÚM. 2/2015

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIMECRES 10 DE JUNY DE 2015

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 18,30 hores del 10 de juny de 2015, es reuneixen
a la sala de Plens de l’Ajuntament, 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
Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO
Altres assistents
Sr. Albert Roig. Arquitecte tècnic municipal
Sr. Segundo Poblador. Cap de la Guàrdia Urbana
Sr. Joan Admetlla. Ciclista
Sra. Teresa López. Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
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)
El Sr. Admetlla proposa els següents canvis:

Dintre de les aportacions del punt 2:
-

On posa: “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“, s’hauria de posar: “El Sr. Admetlla pregunta si
s’han fet mesures de contaminació atmosfèrica a nivell local. Es respon que a Cornellà no
s’ha fet cap estudi local de contaminació atmosfèrica ja que fins fa poc teníem una cabina
permanent 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“.
-

Afegir el següent text “La Sra. López, proposa que l’Ajuntament cerqui vies per poder
disposar de mesures de la qualitat de l’aire en l’àmbit municipal, amb regularitat i qualitat
acceptables. Proposa demanar la col·laboració de l’AMB en aquest tema a través del Pla de
Sostenibilitat de l’AMB o d’altres programes i plans metropolitans“

Dintre de les aportacions del punt 5:
-

On posa “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”, s’hauria de posar: “El Sr. Admetlla considera que l’urbanització que
s’està fent propera a la masia Fatjó (cantonada del carrer de Teodor Llorente amb el carrer
d’Antonio Maura) no és la millor per qüestions d’accessibilitat i que en unes setmanes ha
tingut dues construccions diferents. El Sr. Ceballos explica que la rampa que s’havia fet
anteriorment no tenia la pendent corresponent i que, per tant, s’han hagut de reconstruir les
escales que hi havia fetes antigament”

-

Afegir el següent text “El Sr. Admetlla considera que la recent urbanització de la cantonada
del carrer Terra Alta amb carretera de Sant Joan Despí que s’ha fet amb escales s’hauria
d’haver fet amb una rampa accessible a persones en cadires de rodes”.

S’acorda incorporar a l’acta del Consell del 12 de març de 2015 aquestes aportacions.

Finalitza la sessió a les 18,40 h.

El secretari

