
 

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DE MALGRAT DE MAR, CELEBRADA EL DIA 4 DE MARÇ DE 2008 
 
 
A la vila de Malgrat de Mar, el dia 4 de març de 2008, quan són les vuit hores de vespre, es 
reuneixen a la Casa Consistorial, en la Sala de Juntes, els membres del Plenari del Consell 
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de Malgrat de Mar, a l’objecte de celebrar la primera 
sessió ordinària. 
 
Hi assisteixen: 
 
La Sra. Mª Lluïsa Mérida, presidenta. 
El Sr. Valentín Rodríguez, vice-president. 
El Sr. Enric Viñolas, regidor de serveis.  
El Sr. Joan Ayala, representant d’ ICV. 
El Sr. Albert Romero, representat suplent de PSC-PSOE. 
La Sra. Anabel del Rey, representant de PPC. 
La Sra. Montserrat Giol, representant d’ ERC. 
El Sr. Jaume Rius, representant de CIU. 
El Sr Rafael Rodríguez, representant d’ AAVV (Malgrat Nord). 
La Sra. Esther Sánchez, representant d’ AAVV (Palomeres). 
El Sr. Ramon Hernández, representant del sectoragrícola. 
El Sr. Jaume Carles, representant del sector educatiu. 
El Sr. Julio Gómez, representant d’ADF. 
La Sra. Charo Hernández, representant d’AACC. 
El Sr. Amador Alonso, representant del sector empresarial. 
 
Assisteix la Sra. Laia Gómez secretària, que dóna fe de l’acte. 
 
No assisteixen, sense justificar la seva absència el Sr. Juan Sorroche i el Sr. Jorge Ferrer. No 
assisteix per no haver rebut la convocatòria el Sr. Antoni Puignou.  
 
Comprovada l’assistència de membres necessària per al constitució de l’òrgan, prevista a 
l’article 13.4 de les normes reguladores, la Presidència obra la sessió. 
 
 
1.- Renovació dels membres del Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
 
Vist l'acord plenari de data 4 de juliol de 2007, pel que es prengué raó de la delegació de la 
Presidència del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la persona de la regidora 
delegada de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sra. Mª Lluïsa Mérida i Mengíbar, designant com a 
vice-president, al regidor de Convivència – Ciutadania i Mobilitat, Sr. Valentín Rodríguez i 
Baltasar. 
 
Vist l'acord plenari de data 4 d'octubre d'enguany, pel qual es nomenaren els membres del 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat , en la forma següent: 
 
REGIDORS  
 
Sra. Mª Lluïsa Mérida i Mengíbar 
Sr. Valentín Rodríguez i Baltasar 
Sr. Antoni Puignou i Arís 
Sr. Enric Viñolas i Lorenzo 
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REPRESENTANTS PARTITS POLÍTICS 
     

OLIVER SÁNCHEZ - CAMACHO (PSC) TITULAR 

ALBERT ROMERO ROS (PSC) SUPLENT 
JAUME RIUS MORELL (CIU) TITULAR 
CARME ROURE CRUZADO (CIU) SUPLENT 
MONTSERRAT GIOL FERNÁNDEZ (ERC) TITULAR 
RAMIR ROGER ARTIGAS (ERC) SUPLENT 
JOAN AYALA BAELLA (ICV) TITULAR 
RICARD REDONDO ARGELÉS (ICV) SUPLENT 
ANABEL DEL REY (PPC) TITULAR 
CATALINA MACHADO (PPC) SUPLENT 

REPRESENTANTS ASSOCIACIONS 
    

RAFAEL RODRÍGUEZ ESTÉVEZ ASSOCIACIONS DE VEÏNS TITULAR 
JUAN SORROCHE FORTE ASSOCIACIONS DE VEÏNS TITULAR 
ESTHER SÁNCHEZ MÁRQUEZ ASSOCIACIONS DE VEÏNS TITULAR 
GUILLEM MARTÍNEZ MESALLES ASSOCIACIONS DE VEÏNS SUPLENT 
JOAN BUCH TURON ASSOCIACIONS DE VEÏNS SUPLENT 
 
REPRESENTANTS INDÚSTRIES QUÍMIQUES 
 
JORGE FERRER INDÚSTRIES QUÍMIQUES TITULAR 
ANA PILAR GONZÁLEZ SALILLAS INDÚSTRIES QUÍMIQUES SUPLENT 
 
REPRESENTANTS DEL SECTOR AGRÍCOLA 
 
RAMON HERNÁNDEZ TURRÓ SECTOR AGRÍCOLA TITULAR 
SIMON RIERA TORRENT SECTOR AGRÍCOLA SUPLENT 
 
REPRESENTANT SECTOR EDUCATIU 
 
JAUME CARLES FRISUELOS SECTOR EDUCATIU TITULAR 
JOSÉ M. PAUNERO RODRÍGUEZ SECTOR EDUCATIU SUPLENT 
 
REPRESENTANTS DELS VOLUNTARIS DE L’ADF O BOMBERS  
 
JULIO GÓMEZ GARCÍA VOLUNTARIS TITULAR 
PENDENT DE DESIGNACIÓ VOLUNTARIS SUPLENT 
 
REPRESENTANTS ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS 
 
CHARO HERNÁNDEZ GÓMEZ ASSOCIACIONS COMERCAINTS TITULAR 
LIBERATO TAMAYO GONZÁLEZ ASSOCIACIONS COMERCAINTS SUPLENT 
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REPRESENTANTS SECTOR EMPRESARIAL 
 
AMADOR ALONSO PINEDA SECTOR EMPRESARIAL TITULAR 
MARTÍ RIERA CAMPOY SECTOR EMPRESARIAL SUPLENT 
 
 
En virtut de l'anterior, les persones indicades passen a integrar el Consell Municipal de Medi 
Ambient i Sostenibilitat. 
 
La Sra. Mérida exposa que els suplents de les associacions de veïns formaran part del Plenari 
sense incrementar el nombre de vots de les associacions de veïns.  
 
2.- Presentació del Pla anual. 
 
La Sra. Mérida exposa les dues directrius plantejades des de la regidoria per treballar durant  
aquest any; residus i aigua.  
 
Respecte el tema dels residus informa que els objectius plantejats són la modificació de 
l’ordenança de residus i la millora de la valorització material.  
Respecte el tema de l’aigua, a partir del Pla Director es treballaran temes vinculats com són la 
facturació, l’estalvi,... 
 
La Sra. Mérida proposa crear dues comissions de treball per tal que la feina de la regidoria i el 
consell vagin en paral·lel. Per això demana als assistents si volen formar part d’alguna de les 
dues comissions, Comissió de treball de residus i Comissió de treball de campanyes. 
 
També es seguirà treballant en les campanyes que es realitzen periòdicament. La Sra. Mérida 
explica les activitats periòdiques que estan programades. 
 
• Fira de Medi Ambient. 

 Aquest any serà la quarta edició i es celebrarà el dia 7 de juny.  
• Passejades urbanes  

La II Passejada urbana va ser a càrrec del professor d’art modern, Joan Bosch; l’explicació 
es va realitzar a la sala de Plens, es va visitar l’Església i pujar al campanar.  
Les temàtiques de les següents passejades seran: els parcs urbans, les dunes i el delta. 

• Neteja del fons marí 
Aquest any serà la quarta edició i es farà el dia 13 de juliol. 

• Setmana de la mobilitat 
Aquest any la setmana serà entre el 22 i el 29 de setembre. 

• Activitats Francesc Macià 
A través de la Creu Roja, l’últim diumenge de cada mes es realitzaran activitats adreçades 
a la mainada en la parc Francesc Macià.  

• Activitats escolars 
Anualment es presenta una proposta d’activitats a les escoles i escullen en quines volen 
participar.  

 
La Sra. Mérida explica que a part de les activitats, aquest any hi ha varies campanyes 
iniciades: 
 
• Deixalleria  

El fulletó de participació es va repartir amb el butlletí municipal i també es facilitava a 
l’Ajuntament i la Deixalleria. La campanya finalitzarà el mes d’abril i consisteix en fer com a 
mínim cinc viatges a la deixalleria (durant un any), dos dels quals s’hi havia de portar oli. 
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• Minimització de residus  
S’ha editat material divers per tal de facilitar a la població la prevenció de residus: bosses 
de pa, bosses de compra, llàpissos, bolígrafs, guia, exposicions, panells informatius, 
enganxines de publicitat no gràcies). 
Es facilita als assistents una guia de consum sostenible i s’informa que durant quatre dies 
es van repartir juntament amb les bosses de la compra en dues zones comercials, el carrer 
de Mar i l’avinguda Mediterrània. En la guia es donen consells per reduir els embolcalls i els 
residus en general.  
S’informa que les enganxines de publicitat no gràcies es repartiran amb l’ordenança de 
civisme.   

• Festa sostenible 
La campanya consistirà en cedir gratuïtament gots reutilitzables a les entitats. Es repartiran 
tríptics a les associacions per facilitar consells per tal de realitzar actes més sostenibles. 
S’estableixen unes condicions mínimes que si no es compleixen s’hauran de pagar 
penalitzacions.   

• Compostatge cassolà 
Aquesta campanya s’iniciarà amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania amb la fracció 
orgànica. La gent s’haurà d’apuntar i se’ls hi donarà les instruccions necessàries de com 
fer-ho. 

 
La Sra. Hernández pregunta si hi haurà diferents punts per inscriure’s. 
 
La Sra. Mérida exposa que un bon mitjà per fer-ho seria a través del web. 
 
El Sr. Hernández comenta que no s’han de posar entrebancs, la gent necessita que les coses 
siguin fàcils. 
 
La Sra. Hernández diu que la gent gran és la que està més mentalitzada i per això s’ha de 
facilitar.  
 
 
3.- COMISSIONS DE TREBALL.
 
 
Les comissions, de moment, queden formades per: 
 
Comissió de treball sobre residus 
 
Joan Ayala 
Montserrat Giol 
 
Comissió de treball sobre campanyes 
 
Charo Hernández 
Rafael Rodríguez 
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4.- PRECS I PREGUNTES
 
La Sra. Mérida demana l’opinió dels assistents sobre el planning de treball  i les comissions. 
 
El Sr. Ayala comenta que les activitats per aquest any ja estan programades i per tant el 
Consell no les decideix.  
 
La Sra. Mérida explica que el Consell participarà en el disseny de les posteriors activitats i 
campanyes.   
 
El Sr. Ayala proposa fer una campanya sobre airejadors per l’estalvi d’aigua i una en la qual es 
reparteixin bosses de ràfia com les de l’Ajuntament de Barcelona per tal de facilitar el reciclatge 
a les llars. 
 
La Sra. Mérida explica que les bosses de ràfia ja estan encarregades i es repartiran com a 
regal en la campanya de fomentar l’ús de la deixalleria. 
 
El Sr. Ayala també proposa assimilar les campanyes que realitzar la Generalitat de Catalunya. 
 
El Sr. Rodríguez comenta que el que s’hauria de demanar es que donessin més material per tal 
de facilitar-lo des de l’Ajuntament. 
 
El Sr. Viñolas diu que s’hauria de pensar un bon sistema en que es comprin bosses 
reutilitzables per així reduir les bosses de plàstic. 
 
El Sr. Rodríguez diu que la gent també s’ha d’esforçar, no s’ha de donar tot mastegat sinó no 
eduquem. 
 
El Sr. Alonso comenta que falta comunicació i no arriba prou informació. 
 
La Sra. Mérida comenta que el Consell ha d’ajudar a veure que falla per tal de poder-ho 
resoldre.  
 
La Sra. Sánchez comenta que per solucionar el tema de les bosses de plàstic els establiments 
les haurien de fer pagar. 
 
El Sr. Alonso comenta que el tema de l’aigua és prioritari i pregunta que es farà des de 
l’Ajuntament. 
 
La Sra, Mérida respon que aquest tema es tractarà més extensament quan parlem del Pla 
Director de l’Aigua. 
 
La Sra. Giol pregunta quan estarà finalitzat el Pla Director de l’Aigua ja que és ara el moment 
d’analitzar-lo. 
 
La Sra. Mérida explica que la Diputació de Barcelona està treballant el tema i quan estigui 
finalitzat ja els informarem. 
 
La Sra. Hernández comenta que la zona de Ragull i Vilaró hi ha massa llum i es gasta molta 
energia. Pregunta si no es podria estalviar energia. 
 
La Sra. Giol comenta que hi està totalment d’acord. 
 
La Sra. Mérida explica que a partir d’una hora de la nit baixa la intensitat.  
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El Sr. Rodríguez explica que la gent de l’Avinguda Colom han demanat que s’il·lumini més per 
evitar les actituds incíviques.  
 
La Sra. Giol pregunta si es podria baixar la intensitat. 
 
La Sra. Hernández proposa que s’encenguin una si una no. 
 
El Sr. Viñolas respon que no es pot aplicar aquesta acció perquè queden zones fosques i seria 
perillós pels vianants ja que són zones transitables.  
 
El Sr. Carles exposa que les zones públiques s’han d’il·luminar correctament perquè poden 
passar incidents que després qui se’n faria responsable i més si hi ha estudis tècnics que ho 
diuen.  
 
El Sr. R. Rodríguez comenta que en els punts de contenidors la gent sempre hi deixa mobles. 
 
La Sra. Mérida explica que això es podrà regular amb la nova ordenança de residus. 
 
La Sra. Mérida informa que el proper Consell serà al juny i si tothom hi està d’acord seguirem 
quedant els dimarts a les 20 hores.  
 
 
Vist i plau,       
 
 
La Presidenta      La Secretària 
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