Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat - Abril 2013

REUNIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT DE SANT JUST
DESVERN, 18 D’ABRIL DE 2013
El Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat (CMAS) de Sant Just Desvern es va reunir el dia 18 d’abril
de 2013, a les 19 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Just Desvern. A l’acte van ser-hi
presents 11 representants de 7 entitats.
ORDRE DEL DIA
1. Informacions de l’ajuntament:
- Decret de reducció de consum energètic. Campanya als equipaments municipals
- Millora i gestió de l’enllumenat
- Dades sobre els residus i la seva recollida l’any 2012
- Acord amb el Walden per al canvi del sistema intern de recollida selectiva de residus
- Encàrrec d’un informe sobre prioritats i interessos de Sant Just davant el Pla Especial de
protecció del medi natural i el paisatge del Parc Natural de Collserola
- Altres informacions: Jornada Fem dissabte!
2. Temes de debat:
- Adequació de l’Agenda 21 de Sant Just i proposta de nou PALS 2013 - 2020
- Projecte d’ordenança municipal sobre residus
- Revisió Reglament del CMAS. Conveniència d’obrir el Consell a tota la ciutadania
3. Altres temes no previstos en l’ordre del dia
4. Intervencions dels assistents

El Sr. Pere Orriols, regidor de Medi Ambient, Espai Natural i Gestió de Residus, obre la sessió a
les 19.10 hores excusant el senyor alcalde i president del Consell. Abans de donar pas als punts de
l’ordre del dia informa que per donar més sentit als objectius del Consell es vol fer explícit que
tothom que ho desitgi pot assistir a les sessions del Consell.
Decret de reducció de consum energètic
El Sr. Ferran Rueda, tècnic de medi ambient, explica que el Decret estableix l’objectiu de reduir
l’any 2013 el consum d’electricitat i gas de l’Ajuntament en un 10% respecte l’any 2012. El decret
també fixa l’objectiu de reducció mínim per a cada equipament en el 6%, assolible amb l’observació
de bones pràctiques.
Es presenten les dades energètiques municipals i les variacions de consum de l’any 2012 respecte
2011. També els consums energètics totals, electricitat i gas, dels equipaments municipals
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El Sr. Narcís Prat demana per altres dades energètiques com les de la piscina municipal i planteja si
sortiria a compte escalfar l’aigua amb una caldera de biomassa. També pregunta pel rendiment del
molinet eòlic instal·lat a la teulada de la Casa Consistorial.

Ferran Rueda explica l’experiència de Tarrassa amb calderes de biomassa a les escoles. Es una
actuació viable sempre i quan es plantegi al moment de canviar la caldera i quan l’empresa
d’explotació estigui a prop. Les despeses de transport del combustible han de ser baixes.
Referent a la piscina explica que es tracta d’un equipament amb gestió externalitzada i que les dades
estan demanades. Presenta les dades d’energia generada pel molinet l’any 2012, 167 kWh, que són
baixes perquè no hi ha vent i explica que es posarà una petita estació meteorològica a l’edifici
Walden per mesurar la velocitat del vent i estimar si es viable ubicar un altre microgenerador eòlic.
El Sr. Oleguer Farràs, representant d’ALNUS – CEPA, assenyala la despesa de gas a les escoles
i comenta el potencial d’estalvi en calefacció.

Finalment, es posa èmfasi en l’assoliment dels objectius d’estalviar un 10 % amb les bones
pràctiques sense fer inversions importants.
Millora i gestió de l’enllumenat
Ferran Rueda presenta les dades de consum de l’enllumenat públic, es pot veure que l’any 2012 ha
hagut una disminució del consum d’un 7,8 % respecte el 2011, degut principalment a les actuacions
d’estalvi realitzades a finals de 2011 i començaments de 2012 a alguns quadres d’enllumenat. En
algun quadre l’estalvi ha arribat fins a un 40 %
El Sr. Pere Orriols explica que s’ha fet un encàrrec a Proecsa, empresa de promoció econòmica de
Sant Just, d’inversió d’1 milió d’€uros per reduir el consum energètic.
Dades sobre els residus i la seva recollida l’any 2012
Ferran Rueda presenta les dades de recollida selectiva, la seva evolució en els últims anys i la
generació de residus diària per habitant. S’expliquen les dades d’impropis a les fraccions d’envasos i
FORM i les campanyes fetes en les últims mesos per millorar aquestes dades, per exemple la
campanya de sensibilització sobre els bolquers d’un sol ús.
Sant Just té els nivells més elevats de recollida selectiva amb el sistema de recollida en contenidors i
es fa palès que amb aquest sistema de recollida s’ha arribat al sostre dels nivells de recollida que es
poden obtenir tot i les campanyes d’educació ambiental que es facin.
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Acord amb el Walden per al canvi del sistema intern de recollida selectiva de residus
El Sr. Toni Anguera, tècnic d’espai natural de l’Ajuntament de Sant Just, explica que actualment
la recollida de residus a l’edifici Walden es fa a uns espais de contenidors on hi ha un cubell
d’orgànica i tres cubells per rebuig d’aproximadament 120 litres. Per a les fraccions d’envasos,
paper/cartró i vidre han d’utilitzar els contenidors de la via pública. Els cubells d’orgànica
pràcticament no es fan servir i als de rebuig s’hi barreja de tot, inclòs voluminosos.
Es fa una proposta de nou sistema de recollida, consistent a equipar els espais de residus amb tres
contenidors de 120 litres cadascú per a les fraccions envasos, paper/cartró i orgànica. No
s’acceptaria rebuig i tampoc vidre, (aquest últim per manca d’espai), que caldria dur als contenidors
del carrer. És tracta d’invertir la situació actual facilitant la separació de residus amb l’objectiu de
millorar-la. Es començarà fent una prova pilot a dues plantes el mes de maig per continuar amb la
posta en marxa del canvi de recollida a tot l’edifici a primers de juny
Jornada Fem dissabte!
El Sr. Toni Anguera explica que diferents municipis del Llobregat fan l’activitat “fem dissabte”
mitjançant el Projecte Rius, organitzada per l’entitat Associació Hàbitats. El Projecte Rius és un
projecte d’educació ambiental que té com a objectiu principal la conservació i millora dels rius,
fomentant la participació activa de la societat. Sant Just Desvern farà aquesta activitat el dia 8 de
juny per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient en el tram de la riera de Sant Just entre el carrer
Ponce de León (ITV) i el carrer Onze de Setembre (pont de Can Mèlich).

El Sr. Narcís Prat demana que es vagi en compte i no es camini per l’aigua per protegir el nou
ecosistema que actualment s’està creant de forma natural.
Encàrrec d’un informe sobre prioritats i interessos de Sant Just davant el Pla Especial de
protecció del medi natural i el paisatge del Parc Natural de Collserola
El Sr. Pere Orriols informa que l’ajuntament de Sant Just te previst destinar una partida dels seus
ingressos per redactar un informe sobre les prioritats del municipi abans de l’aprovació del Parc de
Collserola com a Parc Natural. Assenyala que el procés de redacció està obert, que l’encàrrec s’ha
fet al Sr. Rafa Bellido, advocat especialitzat en temes d’urbanisme i que s’analitzaran les necessitats
que hi ha al voltant del Parc com poden ser els usos i activitats, les fonts i les mines, els usos
cinegètics, la fauna i la flora, les activitats urbanístiques pendents, etc.

Oleguer Farràs comenta el nou Pla especial hauria de respectar els límits del Pla de l’any 1987. En
aquest sentit Pere Orriols diu que els dos últims Pactes de Govern indiquen que s’han de
desclassificar alguns sòls qualificats coma urbanitzables i que el Conveni de la vall cedeix zones 27
forestals al Pla.
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Adequació de l’Agenda 21 de Sant Just i proposta de nou PALS 2013 – 2020
Ferran Rueda informa que l’Ajuntament de Sant Just va demanar suport tècnic a la Diputació de
Barcelona per a la "Revisió i actualització de l'Agenda 21 Local” de Sant Just Desvern. L’any 2006 i
el 2010 es va fer un seguiment i avaluació del grau d’execució del Pla d’acció. Es va veure que l’any
2010 un 80% de les accions del Pla d’Acció de l’Agenda 21 Local estaven iniciades o executades i
es va plantejar la reformulació de l’Agenda 21. L’objectiu del treball ha estat revisar l’estat d’execució
de les 125 actuacions recollides a l’Agenda 21 aprovada l’any 2000 i proposar un nou Pla d’Acció
que incorpori les accions pendents i les ja recollides als diferents instruments de planificació
estratègica aprovats durant aquests darrers 10 anys per les diferents àrees de l’ajuntament.
La DIBA està revisant totes les Agendes 21 amb uns conceptes similars, adaptant els seus objectius
als Compromisos d’Aalborg. Els nous plans d’acció integren tots els Plans estratègics de manera que
el resultat és un “Pla de Plans”. El nou esborrany s’ha treballat conjuntament amb els tècnics
municipals.
Narcís Prat proposa que aquest treball de revisió es faci arribar a la població i hagi un procés
participatiu.
Projecte d’ordenança municipal sobre residus
S’informa que no s’ha arribat a temps per presentar una proposta d’ordenança al CMAS
Revisió Reglament del CMAS. Conveniència d’obrir el Consell a tota la ciutadania
Pere Orriols informa que abans de revisar el Reglament del Consell per adaptar-lo a les necessitats i
realitats del municipi s’està pendent del treball de revisió del Reglament de Participació Ciutadana
que actualment està fent l’Ajuntament. Es important fer aquest primer pas ja que el reglament
estableix uns criteris comuns, uns mecanismes i una planificació de la participació ciutadana.
D’altra banda, s’informa també que el CMAS s’obre a tota la ciutadania i que se’n farà difusió.
Altres temes no previstos en l’ordre del dia
Bicicletes pel Parc de Collserola
Oleguer Farràs comenta l'impunitat amb que molts ciclistes circulen fora dels llocs permesos per la
normativa del Parc de Collserola, per exemple la circulació per camins i corriols de menys de 3 m.
d’amplada. Considera que és un fet urgent a tractar i posar remei. Segons el consorci, l’ajuntament
de Sant Cugat pretén iniciar una regulació municipal al respecte. Proposa contemplar-ho a la
normativa municipal i fer difusió al Butlletí Municipal, al web i a RadioDesvern.
Pere Orriols respon que és un tema difícil, creu que la solució no passa per aprovar normes, ja que
s’han posat cartell i cadenats i no s’han respectat. Diu que sí seria convenient treballar aquest tema
conjuntament amb el Consorci i altres municipis.
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Oleguer Farràs comenta la lentitud amb que es fan les coses i que no se sap quan s’aprovarà el Pla
Especial de Collserola.
Captura de fringíl·lids a Sant Just
Oleguer Farràs informa que una persona sòcia d’ALNUS recentment ha presentat una instància a la
Policia, informant que s’ha tingut coneixement de que almenys al carrer Verge del Dolors hi ha una
persona que sacseja els arbres i captura els ocells salvatges petits.
Demana que així com es protegeixen gats i gossos domèstics es protegeixi també aquests animals
perseguint aquestes pràctiques.

Intervenció de les persones assistents
A continuació s’obre un torn de paraules.

Oleguer Farràs mostra el seu desacord amb l’aprovació inicial per part de l’ajuntament el mes de
febrer, d’una proposta de pla urbanístic per edificar a una zona verda de la finca de Can Sagrera 1.
Ho justifica dient que en aquest espai encara es conserva una part dels tradicionals conreus
d’ametllers de la qual en gaudeix diversa fauna, sobretot ornitològica.

Pere Orriols informa que el projecte d’urbanització encara es provisional, està en fase d’estudi i
consisteix en edificar en sòl municipal un bloc de 18 habitatges, dels quals es preveu que una part
sigui en regim de protecció oficial, consistent en una planta baixa, dos pisos i àtic i ho justifica dient
que es fa per obtenir uns recursos econòmics.
El Sr. Josep M. Lucchetti, cap de l’àrea d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, explica el
planejament en tràmit, diu que amb el projecte s’alliberaria sostre edificable dels voltants de Can
Ginestar, permutant les zones verdes d’uns 2.500 m2.
Es proposa convocar una nova sessió del CMAS per debatre alguns dels temes exposats en aquesta
sessió, la revisió del Reglament del CMAS, la proposta de nou Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat 2013 – 2020, l’informe d’interessos de Sant Just davant el Pla Especial de Collserola...

Sense més comentaris, es dóna per finalitzada la sessió.

Podeu fer arribar les vostres aportacions trucant al telèfon 93 480 48 00 i demanant per Dolors
Moreno.
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