ACTA

SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLENARI DEL CONSELL
PARTICIPACIÓ DE MEDI AMBIENT EL DIJOUS 11 DE MAIG DE 2017

NÚM. 1/2017

MUNICIPAL

DE

A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les 19 hores del dijous 11 de maig de 2017, es
reuneixen, en primer terme, a l’exposició “Cornella Natura dins d’una metròpolis verda” ubicada a
la plaça Europa de Cornellà de Llobregat i, posteriorment, en el Centre Cívic del barri Gavarra,
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
Sra. Virgínia Vallvé Cádiz. Tècnica de Medi Ambient
Sr. Jordi Portet Fontserà. Ciclista
Sr. Antonio Salmerón Anoro. Naturalista
Sr. Juan Oliva. Grup Municipal PSC
Sr. Ignacio Flórez. Grup Municipal ICV-EUiA-EP-E
Sr. Pere Millán Rodríguez. Grup municipal C’s
Sr. Ignasi Doñate i Sanglas. Grup municipal ERC-AM
Sr. Carles Periz. CCOO
Sr. Juan Antonio Alvear Brito. FAVCO
Sr. Fernando Martín. FAVCO
Sr. Pablo Álvarez Mármol. FAVCO
Sra. Rosa María Martínez. Consell Escolar Municipal
Altres assistents
Sra. Beatriz Deguilage. Procornellà
Sr. Albert Dengra Molina. Siemens
Sra. Anna Masqué. Siemens
Sr. Leo Baquedano López. Miranatura
Sr. Albert Roig. Arquitecte tècnic municipal
Sr. Julian Gallardo. FAVCO
Sr. Segundo Poblador. Guàrdia Urbana
Sr. Joan Admetlla. Ciclista
Es passa a tractar els punts de l’ordre del dia:
1- Visita tècnica a l’exposició “Cornellà Natura dins d’una metròpolis verda”
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El Sr. Enric Batlle. comissari de l’exposició dóna la benvinguda a l’exposició i explica la motivació
de la mateixa, posteriorment, ell mateix, el Sr. Antoni Farrero, Coordinador d’infraestructures de
l’AMB, i la Sra. Vallvé expliquen amb detall els continguts metropolitans i municipals de tots els
elements exposats.
2- Aprovació de l’acta de l’anterior Consell (15 de desembre de 2016)
El Sr. Doñate informa que no va ser present en aquest plenari. Es rectificarà l’acta.

3- Actuacions ambientals 2017
El Sr. Calabuig explica els següents temes:
MOBILITAT
-

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible: Aquest Pla porta molt anys elaborant-se i esperem que
durant l’any 2017 s’aprovi. Actualment està en fase de revisió dels grups polítics.

-

Respecte a la creació i millora de carrils bici contemplades en el pressupost del 2017:
o La millora de 14 trams actuals està en fase de licitació
o La segona fase d’interconnexió dels actuals carrils bici també s’està licitant encara
que una fase posterior
Altres trams de carrils bici que també es desenvoluparan enguany són:
o Av. Alps, es portarà a terme en dues fases, la primera es començarà a finals del
2017. Tindrà un carril bidireccional en la vorera nord
o Carretera d’El Prat, hi haurà cohabitació en els dos sentits
o Av. Ferrocarrils Catalans entre els carrers Energia i Marina dintre del projecte
Bicivia metropolità. No s’ha concretat encara si serà bidireccional pel mig de la
calçada o en dos trams unidireccionals per cada calçada
o Av. Sant Ildefons entre la ctra. d’Esplugues i l’av. Línia Elèctrica, carril per la
vorera sud
o Ctra. de Sant Boi: l’AMB està estudiant la connexió entre el centre l’av. Baix
Llobregat i el pont de la C245 sobre el riu

-

-

Biciregistre: sistema de prevenció del vandalisme i recuperació de bicicletes que es
desenvoluparà en coordinació dels departaments de Guàrdia Urbana i Medi Ambient. Està
pendent ratificar el conveni ja signat de la Red de Ciudades por la Bicicleta amb l’Area
Metropolitana de Barcelona.

AIGUA
-

Pla Integral d’Aigües Freàtiques: per un costat tenim cada cop més superfície de zona
verda desenvolupada o a desenvolupar pel projecte Cornellà Natura i, per l’altre, aigües
del subsòl de fàcil accés (aigües bombejades per evitar inundacions en Ferrocarrils
Catalans, pou i mina de Can Mercader...). Amb aquest Pla es vol aprofitar aquest recurs
infrautilitzat i així minvar el consum d’aigua de xarxa de consum. S’haurà de signar
conveni amb la Comunitat d’Usuaris del Delta del Llobregat i FGC.

-

Campanya de prevenció de residus a les aigües residuals: promoguda per Aigües de
Barcelona que consistirà en unes pintades efímeres sobre els embornals en zones
públiques amb el missatge principal d’“El WC no és una paperera”. Es portarà a terme
entre el 5 i el 18 de juny.
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CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I ACÚSTICA
-

Episodis de contaminació atmosfèrica: per primer cop totes les administracions s’estan
coordinant per la presa de mesures per combatre la contaminació atmosfèrica. Una de les
mesures que ha sortit més en els mitjans de comunicació és la prohibició a partir del 2018
de la circulació dels vehicles de més de 20 anys. També s’ha acordat un protocol per
actuar en casos de superacions de límits de contaminants amb tot un seguit de mesures
immediates.

-

Ordenança acústica: enguany s’haurà d’aprovar una ordenança sobre la contaminació
acústica que incorpori tota la reglamentació actual ja que l’actual normativa municipal
(incorporada a l’Ordenança de Convivència Ciutadana) està molt desfasada.

-

Mapa estratègic de sorolls: enguany s’ha de dur a terme un estudi per conèixer la quantitat
de població exposada a valors superiors als límits que marca el Mapa de Capacitat
Acústica municipal.

-

Setmana de soroll: per primer cop es celebra aquesta convocatòria per sensibilitzar a la
ciutadania de la prevenció de la contaminació acústica. Concretament a la plaça Catalunya
de Cornellà, a més d’informar de diferents aspectes sobre aspectes acústics, es deixaran
alguns sonòmetres per a que les persones que ho desitgin puguin fer sonometries.

MEDI NATURAL
-

Pla de la Biodiversitat i el Verd de Cornellà: actualment tenim una proposta de l’Associació
Naturalista de Cornellà d’un Pla de Biodiversitat que preveiem aprovar enguany però al
mateix temps s’estan treballant, a través del projecte Cornella Natura, diferents actuacions
i criteris ambientals respecte a la jardineria municipal (ús d’espècies mediterrànies, reg
telegestionat, combat biològic de plagues...). Per tot això es proposa aprovar enguany un
Pla que reculli ambdues línies d’actuacions. Actualment, respecte al foment i protecció de
la biodiversitat s’estan duent o es duran diferents projectes:
o instal·lació d’un rusc d’abelles al Centre Cultural Garcia Nieto
o instal·lació de caixes niu en diferents llocs de la ciutat (Institut Martí i Pol, Plaça de
la Ribera, Horts, jardins de les torres de la plaça dels Enamorats...)
o participació naturalista en diferents esdeveniments (cicle metropolità, jugateca,
festes majors de barri...)
o divulgació del projecte orenetes a comunitats de veïns i instal·lació de nius en el
Castell de Cornellà

-

Millora de l’entorn fluvial: es duran activitats i projectes per la millora del riu com per
exemple les visites guiades, la Festa del Riu i les plantacions d’arbres i arbustos

-

Noves llicències als horts de Sant Ildefons i de Josep Pidelaserra Llach: actualment estem
en ple procés d’atorgament de noves autoritzacions de parcel·les dels horts socials de
Sant Ildefons. Cap a la tardor s’iniciarà el procés de renovació de les llicències dels horts
Josep Pidelaserra Llach

La Sra. Vallvé passa a tractar els següents temes
ENERGIA
-

Pla d’Estalvi d’Equipaments Municipals: s’està duent a terme conjuntament amb Espai
Públic. Es planteja la reducció dels consums energètics dels 15 edificis que tenen major
facturació.
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-

Plec d’electricitat verda: També s’està treballant amb Esplai Públic, inclouria el requisit
obligatori que tota l’energia consumida per l’ajuntament de Cornellà procedeixi d’energia
renovable.

-

Monitorització comerços: és una actuació pionera a la ciutat ja que fins ara només havíem
estudiat consums a habitatges

-

Monitorització equipaments: s’està duent actuacions al pavelló Sant Ildefons (electricitat i
gas) i a les escoles Els Pins i Sant Miquel (dintre del projecte Euronet)

-

Ordenança Solar Municipal: s’ha d’actualitzar per millorar la seva aplicació tècnica

RESIDUS
-

Pla de Prevenció i Gestió de la recollida selectiva: la vigència del Pla de Prevenció de
Residus va acabar al 2016. Actualment estem lluny dels objectius europeus pel 2020 (31%
respecte al 60%), per això, es proposa ampliar el Pla per millorar també la gestió i així,
poder augmentar més considerablement el percentatge de la recollida selectiva. Al
respecte, s’informa que en el passat Ple municipal es va aprovar una moció per millorar
aquest percentatge amb diferents actuacions. Com a accions municipals importants que
estan previst portar a terme de forma immediata hi ha:
o la implantació de la recollida selectiva en comerços de paper, vidre i matèria
orgànica
o La transformació dels quioscos per a nous usos, concretament, hi haurà dos
quioscos que es destinaran al foment l’autoreparació i la reutilització adreçats a
tota la ciutadania (a diferència de l’Espai de Reutilització de la Deixalleria que es
gestiona amb el Departament d’Acció Social)
o Mercat d’intercanvi i segona mà que es portarà a terme el dissabte 20 de maig a la
plaça de Sant Ildefons, del qual es van exhaurir les 100 taules en el primer dia
d’inscripcions

-

RAEE’s: Actualment la legislació obliga que totes les activitats que comercialitzen aparells
elèctrics i electrònics recullin els aparells usats però a nivell ciutadà hi ha molt
desconeixement. Es farà un actuació per donar a conèixer aquests aspectes i per fomentar
la reutilització d’aquests aparells.

EDUCACIÓ
-

Proposta educativa del Riu: Enguany s’està renovant els recursos educatius d’aquesta
activitat en paper i digital tal com es va fer anteriorment amb l’activitat d’energies
renovables que es porta a terme al Gremi d’Instal·ladors

-

XESC: Actualment hi ha 10 centres escolars. A les escoles se li demana 2 anys de
formació per poder accedir. Properament tindrem nous centres de primària i escoles
bressol. Es portarà a terme un acte de reconeixement amb el lliurament simbòlic d’una
placa identificativa a tots els centres d’aquesta xarxa.

L’Educació és un tema transversal i cabdal per a que la resta d’actuacions ambientals tinguin una
base sòlida.
L’exposició que avui hem visitat és molt didàctica i dóna a conèixer nous conceptes. La visitaran
algunes escoles de la ciutat.
El Sr. Alvear proposa que es canviïn contenidors de rebuig per contenidors d’envasos i informa
que en el carrer Buri hi ha un pou d’aigua. El Sr. Ceballos proposa fer una visita al pou.
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El Sr. Alvear pregunta pels diferents usos dels quioscos. El Sr. Ceballos explica que s’està
estudiant la reutilització de 14 quioscos en desús que hi ha a la via pública per a usos socials i
ambientals amb activitats com, per exemple, tallers de formació de reutilització bàsica adreçats a
tota la ciutadania.
El Sr. Flórez considera en el Parc de Can Mercader hi ha zones i instal·lacions que no estan ben
mantingudes i proposa fer una visita político-tècnica conjunta per veure-ho. Valora que hi ha poca
sensibilització per la recollida selectiva i pregunta si es pot demanar la instal·lació de caixes niu.
Se li respon afirmativament a la instal·lació de caixes niu i se li informa que el Parc de Can
Mercader és un dels parcs metropolitans millor valorats.
El Sr. Ceballos proposa tractar, més específicament, diferents aspectes de la recollida selectiva en
el proper Consell com el canvi de contracta de la recollida selectiva, el porta a porta de comerços...
El Sr. Doñate mostra preocupació pel disseny dels carrils bici a Cornellà ja que considera que en
els nous projectes urbanístics els carrils haurien d’estar segregats. Posa d’exemple les avingudes
Sant Ildefons i Alps on els carrils projectats seran per la vorera. Considera que és una contradicció
amb els criteris actuals majoritaris del disseny dels carrils bici que mostren diferents
administracions. El Sr. Ceballos informa que es segueixen els criteris que marca el Pla Director de
la Bicicleta.
El Sr. Salmerón proposa limitar l’esporga dels arbres fins, com a molt tard, al març de cada any ja
que fer-ho posteriorment pot implicar la destrossa d’alguns nius d’ocells i la seva posta.
El Sr. Doñate proposa recuperar la zona propera al riu prolongació del camí antic de Sant Boi on hi
ha el pont metàl·lic antic, el pas per sota la Ronda que sempre està inundat i els vestigis
(llambordes, arbres grans...) de l’antic camí de Sant Boi. El Sr. Ceballos considera que és una
proposta sobre la que s’està començant a treballar i recorda que el Ministerio va fer una actuació
al pas inundat però que no va tenir cap resultat positiu.
El Sr. Doñate proposa que els quioscos siguin punts d’intercanvi de llibres tal com es feia
antigament. El Sr. Ceballos recorda que als mercats municipals ja es fa aquest projecte.

4- Informació general
No es tracta cap punt.

5- Precs i preguntes
El Sr. Gallardo informa que l’Associació de Veïns de Sant Ildefons durà a terme la Setmana
Cultural del dilluns 15 al diumenge 21 de maig i convida a participar-hi. També comunica que
deixarà d’assistir al Consell de Medi Ambient ja que el substituirà el Sr. Martin.
El Sr. Admetlla proposa fer un Consell Municipal de Mobilitat per tractar tots els temes que tenen a
veure amb els modes de moure’s per la nostra ciutat.

Finalitza la sessió a les 20.50 h.

El secretari
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