ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIMARTS 3 DE MAIG DE 2016

NÚM. 2/2016

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del 3 de maig 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. David Calabuig Aracil. Tècnic de Medi Ambient
Membres del plenari
Sr. Andrés Salinas Martín. Grup municipal PP
Sr. Ignacio Flórez Barrón. Grup ICV-EUiA-EP-E
Sr. Pere Millán Rodríguez. Grup municipal C’s
Sr. Ignasi Doñate i Sanglas. Grup municipal ERC-AM
Sr. Toni Mora Núñez. CCOO
Sr. Pablo Álvarez Mármol. FAVCO
Altres assistents
Sra. Virgínia Vallvé Cádiz. Tècnica de Medi Ambient
Sra. Marta Zygadlo. Associació Pastinaca
Sr. Albert Dengra Molina. Siemens
Sra. Teresa López González. Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr. Leo Baquedano López. MiraNatura
Sr. Segundo Poblador. Cap de la Guàrdia Urbana
Sr. Rafael Hernández Díaz. Responsable WTC
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 de l’anterior Consell (12 de gener de 2016)
No es fa cap esmena a l’acta.

2- Informació sobre els plans ambientals municipals
El Sr. Ceballos comunica que a continuació s’explicaran els tres plans ambientals municipals
vigents tal com es va proposar a l’últim plenari del Consell.
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La Sra. Vallve explica el Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) i el Pla local de prevenció de
residus.
El Sr. Calabuig explica el Pla director de la bicicleta (PdB).
S’adjunta presentació que va acompanyar a les explicacions dels tres plans.
El Sr. Flórez considera que s’ha de fer un gran esforç de conscienciació i educació per a que la
ciutadania faci millor la recollida selectiva utilitzant tots els mitjans de comunicació locals i també
proposa que els carrils bici de la ciutat arribin a la zona industrial, els instituts i altres equipaments i
que presentin bones connexions. La Sra. Vallvé respon, respecte el primer comentari, que el pla
que s’ha presentat és referent a temes de prevenció de residus i no de recollida selectiva. Tot això,
s’informa que l’índex de recollida selectiva de Cornellà és baix, i, que, properament, l’AMB durà a
terme una campanya de recollida selectiva a peu de contenidors. El Sr. Calabuig recorda que un
bon nombre de pares i mares de l’escola Antoni Gaudí van rebutjar la presència de carril bici.
El Sr. Salinas pregunta si el parc ciclista és de titularitat privada i si hi pot accedir tothom. El Sr.
Calabuig li respon que és un recinte públic que el gestionen els ajuntaments de Sant Just Desvern,
Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat i Cornellà de Llobregat i que hi pot entrar tothom.
El Sr. Doñate pregunta per la signatura del PAES i considera que falta major avaluació i
quantificació de les accions incloses al PAES i també del Pla de prevenció de residus.
Al respecte, la Sra. Vallvé respon que el Pla d’acció ambiental es va aprovar per Ple al 2010 i és
vigent fins al 2020. El nou Pla d’acció d’energia i clima (PAESC) s’ha d’aprovar abans de 2020 i
inclourà accions de mitigació i adaptació fins al 2030. Tal i com s’ha avaluat al seguiment de 2015
s’han dut a terme un 37% de les accions previstes al PAES i s’estan assolint els objectius de
reducció d’emissions de CO2 (al 2012 s’havien reduït un 26% de les emissions respecte 2005).
Respecte el pla local de prevenció de residus, les dades d’avaluació són positives ja que estem
per sota dels objectius marcats. En tot cas, a la finalització del pla, any 2016, s’avaluaran quines
accions s’han dut a terme i quines no, de cara a preparar el proper Pla.
El Sr. Calabuig informa que el PdB no va incloure terminis ni pressupostos però que part de les
propostes del PdB que s’han incorporat al Pla de Mobilitat Urbana (PMU) si que ho incorporaran.
A continuació, el Sr. Dengra informa que s’ha fet un gran esforç en la seva empresa per fomentar
l’ús de la bicicleta, concretament entre el 10 i el 15% de la plantilla utilitza la bicicleta per arribar al
lloc de feina i que han habilitat un espai dintre del seu recinte. A més, sol·licita que s’estudiï la
implantació d’un carril bici que passi per davant de l’entrada de l’empresa Siemens. El Sr. Calabuig
felicita la gran participació bicicletera de la plantilla de Siemens i informa que ja es va estudiar però
que es va considerar que no hi havia prou espai per poder construir un carril bici al carrer Lluis
Muntadas. El Sr. Ceballos informa que la zona propera a l’entorn de Siemens està pendent d’una
actuació urbanística i que és una bona oportunitat per reconsiderar aquesta proposta.
El Sr. Admetlla considera que s’hauria de concretar millor la contribució de les causes (crisi,
mesures d’estalvi municipals, ciutadania...) que han facilitat la baixada d’emissions de CO 2. També
es considera que el procés d’aprovació del PMU s’està allargant molt ja que el procés va
començar a finals de l’any 2011. La Sra. Vallvé considera que no es tenen suficients eines per
poder discernir la contribució de les emissions de CO 2 segons els agents causants. El Sr. Calabuig
informa que s’espera que el PMU s’aprovi enguany i que, per tant, tindrà vigència fins el 2021.
El senyor Millán pregunta si hi ha ajuts per la compra de bicis elèctriques. El Sr. Ceballos respon
que actualment l’AMB dóna subvencions de 250€ per la compra d’una bicicleta elèctrica.
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El Sr. Ceballos recorda que a un Ple municipal recent es va aprovar potenciar l’ús de la bicicleta i
fer una anàlisi de l’estat actual de la xarxa ciclable.
3- Activitats ambientals programades per a l’any 2016
Es lliuren exemplars del llibre “Cornellà natura amagada” de l’autor local Edgar Magrenys i el Sr.
Calabuig informa que durant aquest mes de maig hi haurà exposició al Centre Cívic de Sant
Ildefons de part de les fotos incorporades al llibre. També s’informa que el proper dissabte es farà
l’activitat “Let’s clean up” que consisteix en una neteja de residus al riu Llobregat per part de
voluntariat.
La Sra. Vallvé informa que el proper 4 de juny es portarà a terme el segon Mercat d’Intercanvi i
Segona Ma i que hi ha previstos tres més passat l’estiu. També informa que el proper 21 de maig
es farà el Cross contra la pobresa energètica amb l’objectiu de fer arribar el missatge d’estalvi
energètic en clau social a un altre tipus de públic. Les calories consumides pels corredors es
transformen en valor econòmic per combatre aquesta problemàtica. Per últim, informa que
properament hi haurà tres xerrades d’estalvi energètic, la xerrada central es portarà a terme el 18
de maig a la Biblioteca Central de Cornellà sobre la realitat de la pobresa energètica.
La Sra. Vallvé informa que el municipi de Cornellà és finalista del premi Fulla Verda que atorga la
Comunitat Europea i que el premi es farà públic el 22 de juny en Liubliana (Eslovènia). El Sr.
Flórez valora positivament aquest fet i opina que aquest hauria de servir per augmentar la
consciència ambiental municipal.

4- Precs i preguntes
El Sr. Doñate demana la incorporació d’actuacions ambientals a l’acord social ja que les millores
ambientals són molt inclusives.
El Sr. Baquedano valora que actualment hi ha una minva considerable d’aus com, per exemple,
pardals, rats penats, falciots o orenetes, a la nostra ciutat i proposa que s’instal·lin caixes niu a
diferents llocs (amb la col·laboració dels centres escolars i l’empresa municipal Tecsalsa). També
considera necessari la plantació de vegetació autòctona per facilitar la seva presència i la
protecció dels nius existents actualment. A més, considera que no hi ha sensibilitat ciutadana
sobre aquest tema. Per últim, proposa fer “hacking” d’òlibes o falcons per al control de rosegadors.
El Sr. Ceballos considera que el projecte Cornellà Natura també planteja elements inclusius.
El Sr. Álvarez valora positivament l’adhesió, per unanimitat, de tots els grups polítics a la moció
sobre la Resolució 1815 del Consell d’Europa sobre CEM que es va votar el en Ple de l’ajuntament
del dia 31 de Març de 2016.
Per una altre part, el Sr. Alvarez també considera que l’acord del TTIP entre Europa i EEUU no pot
suposar que es donin passes enrere respecte a la protecció mediambiental i que l’ajuntament de
Cornellà s’hauria de posicionar en contra de qualsevol legislació que ho pugui reflectir.
El Sr. Ceballos presenta l’actuació de millora de la governança consistent en els pressupostos
participatius (per part de la ciutadania i de les entitats) del 25% del pressupost d’inversions que
concretament serà d’un import total de 1.058.000€. Aquesta quantia es destinarà a projectes de
ciutat i a projectes específics de barri. S’informarà del procediment durant el mes de maig als
mitjans de comunicació locals. Al juny es podran presentar les propostes per via telemàtica. En
cada barri de la ciutat s’instal·larà un punt d’informació. Al juliol, una comissió tècnica valorarà les
propostes i al setembre es votaran de forma vinculant. Posteriorment, s’incorporaran al pressupost
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de 2017. Com és una iniciativa nova serà susceptible de millores en la seva implementació. S’ha
distribuït el pressupost per barris segons les seves característiques i poblacions. Els projectes han
de ser viables, compatibles amb l’acció i la legislació municipal i que plantegin continuïtat. Per
últim, s’explica que l’import del pressupost assignat que no es porti a terme amb els pressupostos
participatius es mantindrà en les partides d’inversions per altres actuacions municipals.
La Sra. López considera que s’haurà de fer un esforç per explicar a la ciutadania les despeses
associades a cada projecte.
El Sr. Ceballos posa d’exemples d’inversió la instal·lació de caixes niu a tota la ciutat o la
instal·lació de protecció solar en un parc infantil i a la proposta del Sr. Álvarez explica que la
instal·lació d’un nova parada d’autobús no es valoraria perquè no és una inversió i no és
competència municipal.
Finalitza la sessió a les 20.30 h.

El secretari
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