ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIJOUS 12 DE GENER DE 2016

NÚM. 1/2016

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del 12 de gener de 2016, 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 Territori i Sostenibilitat
Secretari
Sr. Virgínia Vallvé Cádiz. Tècnica de Medi Ambient
Membres del plenari
Sra. Dolors García Crespín. Reconegut prestigi en l’àmbit de medi ambient
Sr. Antonio Salmerón Anoro. Reconegut prestigi en l’àmbit de medi ambient
Sr. Victor Manuel Alcañiz Losa. Grup municipal PSC-CP
Sr. Francisco Aguilar Gallardo. Grup municipal PSC-CP
Sr. Andrés Salinas Martín. Grup municipal PP
Sr. Joaquim Sopena Lizcano. Grup municipal CEC-CPC
Sr. Pere Millán Rodríguez. Grup municipal C’s
Sr. Ignasi Doñate i Sanglas. Grup municipal ERC-AM
Sr. Toni Mora Núñez. CCOO
Sr. José Antonio Alvear Brito. FAVCO
Sr. Pablo Álvarez Mármol. FAVCO
Sra. Rosa María Martínez Valero. Consell Escolar Municipal
Altres assistents
Sr. David B. Calabuig Aracil. Tècnic de Medi Ambient

El Sr. Ceballos dóna la benvinguda a tots els assistents i passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
1- Constitució del Consell
El Sr. Ceballos explica que el Consell Municipal de Participació de Medi Ambient és l’òrgan de
participació de polítiques ambientals de l’Ajuntament de Cornellà i que és un òrgan reglat per
normativa interna de l’Ajuntament.
A continuació, cadascú dels membres del Plenari es presenta i se’ls hi lliura la notificació conforme
formen part del present Consell.
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El Sr. Ceballos informa que el Consell es reunirà cada dos o tres mesos i que funcionarà mitjançant
reunions del Ple, que es constitueix en data d’avui. S’enviarà l’ordre del dia amb antelació mínima
de quinze dies.
El Consell es pot obrir a altres persones interessades en temes de medi ambient que vulguin aportar
la seva en qualitat d’observadors.
2- Elecció del membre del Consell Municipal de Participació de Medi Ambient representant
del Consell de Ciutat
El Sr. Ceballos explica que cal escollir un representant del Consell de Medi Ambient per al Consell
de Ciutat, en el qual hi ha un representant dels diferents Consells sectorials de la ciutat. Explica que
existeix normativa no escrita per elegir aquesta persona: que no formi part de cap grup que tingui
representació directa com els sindicats o grups polítics.
El Sr. Ceballos proposa al Sr. Antonio Alvear, representant de la FAVCO i anterior representant del
Consell de Medi Ambient en el Consell de Ciutat. Demana que si algú té cap proposta diferent, que
la faci. Donat que no hi ha cap proposta, s’accepta al Sr. Antonio Alvear com a representant del
Consell de Medi Ambient en el Consell de Ciutat.
El Sr. Joaquim Sopena pregunta si la FAVCO forma part del Consell de Ciutat. Se li respon que sí.
En tot cas, el Sr. Ceballos aclareix que el membre del Consell Municipal de Participació de Medi
Ambient representant del Consell de Ciutat no és inamovible.
Respecte el funcionament del Consell de Medi Ambient, el Sr. Víctor Alcañiz pregunta si poden
assistir a les reunions titular i suplent. Se li respon que sí, que cada entitat es lliure per decidir si
volen que assisteixi un o els dos. A més com ja s’ha comentat es poden convidar a altres
observadors al Consell.
El Sr. Pablo Álvarez demana si les AVV no formen part. Se li respon que a través de la FAVCO,
però que si tenen interès a venir com associació, també poden fer-ho.
A continuació, el Sr. Ceballos explica que tot i que no estava previst a l’ordre del dia, la tècnica de
medi ambient, Virgínia Vallvé, explicarà el full de ruta que seguirem durant el 2016.
La tècnica relaciona els projectes previstos per a 2016, que s’acompanyen en la presentació power
point adjunta.
3- Precs i preguntes
Per part dels assistents es fan les següents aportacions:
-

El Sr. Alvear considera molt positiu el fet d’haver incorporat horts escolars a les escoles.
Comenta que només manca una granja escola.
El Sr. David Calabuig respon que existeix el garden de Cornnatur.

-

El Sr. Toni Mora creu que els horts socials de Sant Ildefons són una molt bona experiència i
pregunta si no es podrien replicar.
El Sr. Ceballos contesta que els beneficiaris d’aquests horts són persones d’atur de llarga
durada i difícil reinserció laboral. Costa tirar-los endavant, pel què de moment no està previst la
seva ampliació, si no la consolidació dels actuals. Els horts destinats a persones jubilades tenen
una major demanda. Els socials, tot i que tenen força sol·licituds, després per temes de deutes,
etc. queden algunes vacants. El Sr. David Calabuig afegeix que és un col·lectiu difícil de
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gestionar i s’agraeix la formació i col·laboració que realitza l’entitat sense ànim de lucre
HUMANA.
-

El Sr. Ignasi Doñate demana com es pot accedir als plans ambientals que s’han relacionat a
l’exposició de temes a treballar durant el 2016 i que li agradaria tractar-los més a fons en
properes convocatòries del Consell. També pregunta si a més de la Festa del Riu, es preveu
treballar més temes relacionats amb el medi natural com naturalitzar els patis de les escoles,
posar estànds als parcs de la ciutat, etc.
El Sr. Manuel Ceballos respon que els plans es troben penjats a la web i que en properes
convocatòries del Consell es tractaran temes amb una major profunditat. Respecte a naturalitzar
la ciutat, fa referència al projecte Cornellà Natura que començarà a implementar-se en els
propers mesos.
La Sra. Virgínia Vallvé afegeix que tenim tres plans ambientals vigents: el pla d’acció d’energia
sostenible, el pla de prevenció local de residus i el pla director de la bicicleta. Cadascun
d’aquests es troba penjat a l’apartat de l’àmbit corresponent de la web: energia, residus i
mobilitat. A més, respecte el tema dels patis de les escoles, afegeix que és el tema de formació
que està treballant aquest curs escolar la Xarxa d’Escoles per la Sostenibilitat de Cornellà.

-

El Sr. Pablo Álvarez informa que properament tindrà una xerrada a la seu de la FAVCO sobre
malalties rares derivades de contaminants ambientals. També fa referència a la Resolució 1815
del Consell d’Europa sobre el perill dels camps electromagnètics i comenta que diferents partits
polítics hi estan treballant.

El Sr. Ceballos conclou la sessió, informant que s’enviarà l’acta de la sessió per correu electrònic i
que per qualsevol dubte ens poden contactar a través del correu electrònic. El següent Consell es
durà a terme a la primavera.

Finalitza la sessió a les 20.00 h.

La Secretària
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