Consell Municipal de Medi Ambient

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT, CELEBRAT EL 19/9/19
Assistents:
Hora d’inici:
Lloc:

34 (27 persones de públic en general i 7 polítics)
19 h
Sala Municipal

El regidor de Medi Ambient, Sr. Jordi Maimí, dona la benvinguda als membres del Consell
i fa la presentació, manifestant que feia més de cinc anys que no es convocava el Consell
de Medi Ambient, ja que en el Consell d’Urbanisme es parlava també de temes
relacionats amb Medi Ambient. Incideix en què es volen reactivar els consells de Medi
Ambient. Dedica unes paraules d’agraïment al Sr. Jordi Roca, que és qui va proposar de
fer el Consell de Medi Ambient. Comenta que el tècnic de Medi Ambient no ha pogut
assistir al Consell.
El regidor explica que hi ha hagut una incidència amb els camions d’escombraries
d’Arenys de Mar davant de la deixalleria però que ja s’ha resolt; s’ha multat els
responsables i s’ha netejat la zona.
També afegeix que s’està eliminant un niu de vespa asiàtica prop del cementiri i que això
requereix un tractament d’uns 4 dies.
Informa que es va fer una reunió amb els diferents grups municipals per parlar de la
recollida selectiva.
Es posa de manifest la necessitat que surtin dos membres del Consell per assistir al
Consell del Poble.
Seguidament es passen a tractar els punts de l’ordre del dia:
1. Poda d’arbrat:
S’han detectat uns arbres amb necessitat de tractament, un d’ells és el de davant de la
plaça de l’Església, que està mig mort. Cal fer un tractament perquè presenta un perill i
s’hauria d’acabar tallant en breu.
Es va fer un pla de poda on s’especificava cada zona del poble on es feia la poda i la
periodicitat. Ara s’està fent una nova licitació de l’empresa de jardineria i poda; a
principis de novembre sortirà perquè cap a gener-febrer s’iniciï. El Sr. Maimí diu que
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fins ara ho ha estat fent el CEO del Maresme; hi havia la poda de l’arbrat, manteniment
de zones verdes, també els escocells de la Riera. El Sr. Barri pregunta si hi ha un estudi
tècnic i si ara hi haurà un pla nou. El regidor Sr. Àngel Castillo diu que amb la nova llei de
contractes es farà de 4 anys amb renovació anual i un tècnic extern farà l’estudi per al
plec.
El Sr. Jordi Maimí diu que hi ha temes importants a comentar. Algun tipus de poda que
es fa anual, com la de la Riera, la recomanen fer cada 2 anys per no agredir tant els
arbres. Recomanen no fer una poda aquest any des del ZIAM fins a l’Escola Sobirans
perquè es porta molts anys fent aquesta poda agressiva i els arbres agafen malures;
també hi ha qui diu que es llàstima que a l’estiu no es toquin els arbres; també ara hi ha
un sistema de reg gota a gota. Des del govern no es veu malament el que es proposa.
El Sr. Delhort pregunta si, des del pont al ZIAM, els arbres de l’esquerra s’han podat mai.
El Sr. Àngel Castillo diu que s’han podat cada 2 anys i recomanen que no es podin, que
s’aguanti més perquè són petits.
El Sr. Casademunt pregunta qui dissenya el pla de poda, si és el mateix de l’altre vegada.
Es respon que no és el mateix.
El Sr. Joan Umbert diu que el mal de l’arbre de la plaça li ve de la soca.
El Sr. Xavier Oller pregunta si s’ha demanat assessorament al Consell Comarcal del
Maresme, on hi ha el Sr. Toni Bassa i assessora de franc. El Sr. Àngel Castillo diu que sí
que s’ha demanat, però s’hi pot tornar a parlar. A tot arreu diuen 2 anys; el que es
proposa és si es fa cas als tècnics i fer-ho cada 2 anys o seguir com sempre.
El Sr. Daniel diu que el que s’ha de fer és podar bé; les empreses van per feina. S’ha de
buscar un tècnic que asseguri que la poda és adequada.
El Sr. Viñals diu que s’ha de fer un pla, però també tenir en compte més coses. Les fulles
s’han de recollir. A l’estiu poda interna i aclarida, i llavors no cau la fulla. Cal tenir en
compte el que costa escombrar. Al juny treure els xupons (branquillons) petits de dintre
i després l’any que no es fa la poda es fa aclarida. El Sr. Viñals diu que econòmicament
és molt beneficiós. Diu de fer podes petites i sempre tens verd. Cal tenir en compte que
algun arbre s’ha de tirar a terra.
El Sr. Maimí diu que la conclusió que veu és que hem de ser més exigents amb les
empreses que facin la poda ben feta, que és compatible amb fer-ho bianual i fer petites
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esporgues. Ara es farà un contracte només per arbrat, un per a la Riera i un per a zones
verdes.
El Sr. Josep Sànchez diu que la licitació no només és a preu sinó també a servei; el preu
de sortida seria de 225.000 repartit en 3 blocs.
A partir de gener hi haurà una persona jardiner que farà només la Riera. El Sr. Sànchez
diu que l’any vinent es notarà.
La Sra. Viki pregunta si el tècnic d’ara ha fet algun informe i què diu. El Sr. Sànchez diu
que ell i tots diuen de fer-ho cada 2 anys, l’esporga agressiva.
La Sra. M. Àngels Mercader diu que quan guanya una empresa hi ha d’haver
responsabilitats. Ella veu que quan l’adjudicatari subcontracta la feina no es fa de
qualitat. Diu que en els plecs, l’empresa ha de dir qui realitzaria la feina. El Sr. Sànchez
diu que estem d’acord i, a més, la licitació serà d’un any prorrogable fins a 4.
La Sra. Nuri Vilaró pregunta qui va decidir que la Riera sigui anual i que a partir d’un dia
sigui bianual. El Sr. Maimí respon que es va fer així amb el pla de poda. La Sra. Vilaró diu
que si és bianual hi haurà moltes queixes de les fulles. A partir de l’escola cap amunt hi
ha 6 arbres que estan oblidats. El Sr. Josep Sànchez comenta que es feien els plecs en
funció del que es podia pagar; és veritat que s’ha d’apostar pel servei i no tant pel preu.
El Sr. Sànchez diu de provar-ho un any.
El Sr. Vives pregunta si el tractament que es fan als arbres va bé, perquè quan es fa el
tractament, les fulles es posen malament. El Sr. Castillo diu que si no es fes el tractament
estarien molt pitjor. Hi ha un fong que ataca les fulles, l’oïdi. Abans es feien uns
tractaments més agressius com el sofre, però no es pot fer servir i ara el tractament no
funciona igual.
El Sr. Joan Umbert demana de fer 2 arbres de la manera que diu ell, a veure si va bé per
fer la prova.
El Sr. Xavier Oller diu que el Sr. Pere Marpons a l’hora del tractament sempre diu que es
fa massa tard. El Sr. Castillo diu que un any es va fer quan ho va dir el Sr. Marpons i el
resultat va ser el mateix. El Sr. Viñals diu que cada any es farà més tard.
El Sr. Viñals diu que potser també podem canviar d’espècie, i quan es posin arbres no
posar plàtans. Diu que tothom es queixa molt; els arbres de la Riera estan molt grans,
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possiblement cada vegada tindran més tronc i menys fulla, això s’ha de replantejar a
llarg termini.
El Sr. Delhort diu que a Can Jalpí hi ha una zona verda molt maca però mal cuidada; les
branques del roure no es poden. La herbes es tallen i després tornen a sortir. El Sr.
Sànchez diu que Can Jalpí impecable no ens ho podem permetre, però sí que s’ha d’anar
millorant.
La Sra. Teresa Forn diu que s’han de recordar les places i carrers, no només la Riera.
El Sr. Maimí diu que, amb tot el que s’ha parlat, fer una altra trobada del Consell.
La Sra. Viki diu que s’ha de pensar en l’av. Panagall, que està plena d’escocells sense
arbre. El Sr. Sànchez diu que es vol fer una reforma integral del Panagall i per això no es
planta.
El Sr. Daniel diu, que respecte a Can Jalpí, la varietat de flor i planta és molt important,
hi ha molta papallona, les herbes estan adaptades al que toca, li agrada com està, no és
un camp de golf.
La Sra. Montse Roig diu que els gossos no han de pixar ni als fanals.

2. Recollida selectiva:
Al 2002, es va començar amb la recollida selectiva; va tenir un inici important, baixada i
després es va mantenir en el temps. Es vol aconseguir mínim el 60%, però es vol anar
més amunt i fer un canvi aconseguint recollides més importants arribant al 90%.
Cremem 2.000 tones anuals d’escombraries i 240.000 €, que també costa aquesta crema
i això anirà pujant més. Es vol reduir i que el que s’estalviï pugui servir per a altres coses.
Com a ajuntament es fan molts esforços, però s’han de fer per part de tothom.
Es mostren projectades les gràfiques de recollida de les dades que ens van passar. El
Consell Comarcal del Maresme passava unes dades que no són molt exactes perquè ells
fan la recollida d’altres municipis i no se sabia exactament quan era d’Arenys de Munt.
S’hauran de fer accions com eliminar àrees d’emergència que són un abocador
incontrolat. Es necessita alliberar els punts crítics.
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Es mostren imatges d’incidències:
-

Papereres amb bosses d’escombraries, tot i tenir cartell de prohibició.
Voluminosos mal deixats sense fer ús del servei de recollida a la porta de casa.
Contenidors de Sobirans, també s’han d’eliminar.
L’àrea d’emergència de l’Ajup es va cremar i es va decidir de treure-la.
Abandonaments incontrolats, per exemple: a Collsacreu una furgoneta va tirar
tot de porqueria a una propietat privada.
Incidències a can Deri. Es van posar uns cartells i s’està aconseguint que ho tirin
dins el contenidor i no fora. És una àrea que s’hauria d’eliminar.
L’àrea d’emergència del Bellsolell a l’estiu es va desbordar.

Es volen engegar campanyes, es vol començar a buscar solucions. Es faran trobades amb
escoles per tal de donar exemple.
Es va posar un informador durant 15 dies i “se li va dir de tot”. A la deixalleria també han
notat una pujada important d’entrades de rebuig.
Al polígon industrial estan rebent trucades, cartes i tindran reunió personalitzada per
informar-los que s’haurà de fer tot més ben fet.
El Sr. Joan Viñals diu que de col·laboració ciutadana n’hi haurà poca; s’ha d’anar a molt
més i s’ha de ser valents. Una idea seria fer visites a la incineradora.
El Sr. Lluís Campasol diu que s’ha de tendir a reduir al màxim. Proposa posar xips als
cubells; és un sistema que funciona força bé. S’ha d’invertir, controlar, fer-ho bé.
El Sr. Maimí diu que a la tele parlaven d’un municipi que qui recicla bé paga menys.
El Sr. Viñals diu de fer una àrea d’emergència a la deixalleria. El Sr. Maimí diu que la
deixalleria s’hauria d’ampliar, que a Arenys de Mar plantegen de fer la seva pròpia i han
de dir alguna cosa. La deixalleria té 20 anys.
El Sr. Joan-Josep Salvà diu que estem en un poble de contrastos; amb 6-7 anys s’han
triplicat els usuaris a la deixalleria i que hi ha gent molt conscienciada amb el reciclatge.
Manifesta que a nivell de Catalunya el gran problema de les deixalles és l’anonimat; hi
ha unes propostes de bosses codificades on les bosses de rebuig són cares i les altres
més econòmiques. El Sr. Salvà diu de fer les àrees d’emergència més visibles.
El Sr. Maimí diu que al pavelló hi havia 2 contenidors per ús del conserge i que s’han tret
per un mal ús d’algunes persones externes al pavelló; ara les bosses apareixen al terra.
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A Argentona dissabte donen unes bosses vermelles i és l’única que es pot treure el
dissabte; en donen unes 20 l’any i si les vols pagar es paga car.
La Sra. Montse Roig proposa que, al primer que s’enxampi, fer-lo anar a la incineradora
o si no anar a la deixalleria a fer treballs.
El Sr. Maimí diu que aquest estiu s’ha vist amb la càmera algú que descarrega a Bellsolell
i s’ha sancionat.
El Sr. Campasol demana es que es tingui clar què es vol i abans d’aplicar segons quines
mesures intentar aplicar el pla director. Evitar l’anonimat.
El Sr. Joan-Josep Salvà diu que darrerament es parla de “turisme d’escombraries”; el que
no ho vol fer bé va al poble del costat a tirar-ho.
La Sra. Montse Roig pregunta per les urbanitzacions que estaven plenes de sacs de poda,
com a Tres Turons amb unes 30-40 bosses. Es respon que es van posar en contacte amb
el president de la urbanització.
El Sr. Joan Umbert pregunta pels que recullen les fulles amb les pinces. Es respon que el
servei de neteja de zones enjardinades és el que es licitarà.
Hi ha una pregunta sobre si se sap quin percentatge es recicla i que sigui nostre. Diu que
hem de saber el què per saber què s’ha de comptar. S’ha tret l’àrea d’emergència de
Canet i llavors n’hi ha que venien a Arenys de Munt.
El Sr. Josep Sànchez diu que s’ha de tenir clar qui embruta més perquè s’hauria de pagar
en funció del que es fa. La gestió de la brossa costava 500.000 € i ara uns 750.000 €; s’ha
d’augmentar la taxa de brossa.
Al sector industrial s’han fet trucades; a partir del 5 d’octubre es deixarà de recollir el
rebuig de dissabte. També treballar el sector de la restauració. S’ha de treballar el nucli
urbà; entre setmana es fa bastant bé, però el dissabte treuen de tot. Es vol fer en
paral·lel la municipalització del servei de la recollida. La deixalleria no es pot sostenir tal
com està i es planteja a Arenys de Mar.
Es demana de posar rètols al pàrquing del pavelló, ja que hi ha molta porqueria, o posar
més papereres. El Sr. Maimí diu que es converteixen en petits contenidors.
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El Sr. Marcel·lí diu de posar alguna paperera al parc de Can Borrell perquè sempre hi ha
porqueries. El Sr. Maimí diu que això també té un cost del servei de recollir.
El Sr. Daniel comenta que és veritat, tot té un cost, però més cost serà si no es fa res.
S’ha de ser valent i qui més contamina més paga.
Un assistent diu de fer visites a la incineradora, tenir persona que informa, que busqui
punts negres...
Hi ha una intervenció que diu que l’any vinent la Unió Europea posarà multes si no
s’arriba a reciclar el 60%. Diu que si no s’arriba per culpa de la zona industrial i ens posen
multa, que la paguin els industrials de la zona industrial. El Sr. Sànchez diu que sí que hi
arribarem, ja estaran multats d’abans, la primera mesura és parlar, la idea és que el que
genera més residus pagui més.
El Sr. Jordi Maimí diu que la taxa d’escombraries es baixa el 10% si es fa ús de deixalleria
i 10% si es fa ús de compostador.
La Sra. Montse Roig diu que veu que a la botiga xinesos ho fan molt bé perquè el cartó
el deixen plegat. També diu d’obligar que s’hagi de deixar plegat. El Sr. Maimí diu que
també s’hi treballa.
El Sr. Daniel diu que els consells han de ser eines que l’Ajuntament ha de fer servir més
sovint perquè les contribucions són molt importants.
Es tanca la sessió essent les 21:05 h.

