Àrea de Territori i Espai Urbà
Regidoria d’Espai Públic i Medi Ambient
Servei de Medi Ambient

Acta reunió Consell de Medi Ambient del dimarts 3 de març de
2020
Lloc: Can Pahissa
Assistents
Gemma Roset Juan, Servei Medi Ambient
Vicenç Pérez Molina, Servei Medi Ambient
Mercè Forján País, Servei Medi Ambient
Enric Garriga Ubia, Regidor de Cooperació, Participació, Salut, Memòria històrica i
Economia Social i Solidària.
Cristina de Pelegrí Echevarria, Regidora Grup Municipal Ciutadans
Griselda Castelló Dalmau, Cap de Servei de Participació, Cooperació i Gent Gran.
Sílvia Ruiz Miracle, Tècnica del Servei de Participació
Núria Plana Morata, Defensora de la Ciutadania
Tomàs Pulido Enrique, Associació Alytes
Jaume Marsé Ferrer, APMA
Òscar Mercader Giralt, Garraf Coopera
Anna Villaplana Pérez, Plataforma Camins Escolars
Orazzio Sacco Vincenzo, AA.VV. Baix a Mar
Ton Dalmau, Associació Ecol3VNG
Félix Senabre, AV.VV. Baix a Mar
Enric Garriga Elies, associació Amical de Mauthausen
Aida Navales, Plataforma de Camis Escolars
Excusa l’assistència la regidora d’Espai Públic i Medi Ambient, Marta Jofra Sora.

S ’inicia la reunió a les 18:38 h
0) Lectura i aprovació de l’Acta del Consell Municipal de Medi Ambient de
10/12/2019.
La Gemma Roset comenta que els assistents ja han pogut llegir l’acta enviada per email i pregunta si algú té cap esmena a realitzar. Donat que no es presenta cap
esmena queda aprovada l’acta del CMMA de data 10/12/2019.
1) Tema monogràfic: Reestructuració del model de funcionament del CMMA.
Sessió de treball conduïda pel departament de Participació Ciutadana.
L’Enric Garriga Ubia excusa l’assistència de la regidora Marta Jofra i explica que es
farà un procés de participació per reformular el sistema de funcionament del CMMA.
La Sílvia Ruiz explica que es durà a terme una dinàmica de grups basada en la
proposta presentada al CMMA del passat desembre. Es tractaria de pensar quins 2 o 3
grups de treball seria interessant prioritzar, de forma consensuada.
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Els grups proposats eren:
-

Urbanisme i territori
Animals de companyia
Contaminació atmosfèrica
Medi Natural
Energia, mobilitat, canvi climàtic i emergència climàtica
Comissió de seguiment del PAESC

En aquesta sessió també es decidirà quina seria la forma de funcionament de cada
grup, el nombre de membres, etc.
L’Òscar Mercader explica la proposta enviada per e-mail en relació a la moció
aprovada pel Ple referent al 0,5% de l’IBI. Proposa canviar que el CMMA sigui un
òrgan consultiu i que fos qui decideixi on destinar aquest 0,5% de l’IBI.
L’Enric Garriga Elies comenta que creu que hi ha masses grups, que es podrien reduir
agrupant-los, per exemple:
-

Urbanisme, territori i medi natural
Contaminació + PAESC + Energia
Animals de companyia

El Fèlix Senabre comenta que està d’acord amb l’Enric Garriga.
El Jaume Marsé explica que a l’APMA ja han estat valorant a quins grups es podrien
afegir, creu que s’haurien de concretar ja els grups per poder començar a treballar.
La Cristina de Pelegrí comenta que també veu bé que s’agrupin els grups.
El Jaume Marsé comenta que si realment és necessari que hagi un grup d’animals, ja
que normalment al CMMA no ve mai cap entitat animalista.
La Gemma Roset explica que actualment hi ha 4 o 5 entitats animalistes interessades
en modificar l’ordenança d’animals, és a dir, que encara que aquestes entitats no
assisteixin al CMMA des del Servei es treballa molt amb elles.
L’Anna Villaplana pregunta si podria haver-hi un grup d’educació ambiental.
El Ton Dalmau comenta que troba a faltar un grup de sensibilització.
L’Anna Villaplana comenta que l’educació ambiental és transversal a tots els grups.
L’Orazzcio Sacco creu que és important l’emergència climàtica, i que s’han de realitzar
actuacions al respecte ja, s’hauria de començar pel més urgent,.
El Fèlix Senabre diu que tant l’emergència climàtica com la sensibilització i educació
ambientals son importants.
L’Enric Garriga Elies comenta que uniria l’Energia amb el PAESC, ja que estan molt
relacionats.
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Els grups quedarien, doncs, de la forma següent:
1/ Urbanisme i territori, Medi Natural i Mobilitat
2/ PAESC i Energia
3/ Contaminació
El Fèlix Senabre comenta que per decidir l’ordre del dia cada grup podria enviar per email els assumptes per fer després la convocatòria. Diu que s’hauria de fer més àgril
per alguns temes, voldria que hagués retorn de les qüestions que sorgeixin al CMMA.
L’Anna Villaplana explica que els grups haurien d’estar oberts a la ciutadania, i que
haurien d’assistir tècnics i/o regidors en funció de la temàtica.
El Ton Dalmau comenta que més que grups també es podrien fer jornades de treball
sobre temàtiques concretes.
El Tomàs Pulido pregunta si els grups que es formin serien per decidir i treballar.
La Gemma Roset explica que hi ha la voluntat d’incrementar la participació, però que
es seguiran fent contactes bilaterals, que hi ha un nivell de treball del dia a dia, i
després un altre a nivell polític.
L’Enric Garriga Elies comenta que s’hauria de focalitzar en dos grans temes:
Urbanisme i Canvi Climàtic.
El Fèlix Senabre creu que és necessari que els grups treballin de forma molt àgil.
La Griselda Castelló comenta que una forma d’obrir el CMMA a la ciutadania seria fer
la convocatòria a totes les entitats de Vilanova registrades al RME.
L’Òscar Mercader explica que el CMMA hauria de treballar realment les propostes dels
ciutadans, amb una dotació econòmica.
L’Aida Navales comenta que hi ha un desencant de les entitats per no aplicar-se la
moció del 0,5% de l’IBI, que manca feedback per part de l’Administració.
El Fèlix Senabre explica que la periodicitat hauria de ser segons el grup, els temes,
etc.
La Gemma Roset proposa fer un e-mail amb propostes de temes del Grup de
Contaminació i Salut, abans de Setmana Santa.
El Jaume Marsé diu que presentarà una instància amb la informació.
La Gemma Roset comenta que es passarà un e-mail per aportar temes a aquest grup.
2) Torn de precs i preguntes
El Jaume Marsé demana un estudi epidemiològic en relació a Componentes Vilanova.
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També es pregunta en relació a la retirada de fibrociment.

S’acaba la reunió a les 20.42 h

Vilanova i la Geltrú, 3 de març de 2020
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