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AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 
 
 
Acta de la sessió del Consell Municipal de Medi Ambient 

Caràcter: Ordinari 
Data: 24 de novembre de 2011 
Horari: de les 19 h a les 21h. 
Lloc: Masia de Can Borrell 
 
Assistents: 
Toni Alsina 
Gaspar Casals 
Joan Claret 
Jordi Colomer 
Marta de la Iglesia 
Pep Jordana 
Isabel Lleonart 
Xavier Oller 
Sílvia Vázquez 
Núria Vilaró 
 

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

2. Àrees d’emergència, recollida  porta a porta 

3. Neteja d’abocaments incontrolats (jornada de voluntariat) 

4. Som energia 

5. La Central:activitats i estadística de visitants 

6. Poda de l’arbrat 

7. Manteniment de zones verdes 

8. Precs, preguntes i suggeriments 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
La senyora Sílvia Vázquez obre i presenta el Consell de Medi Ambient. No hi ha cap esmena a l’acta 
anterior. S’aprova l’acta. 
 
2. Àrees d’emergència, recollida  porta a porta 
La regidora Sílvia Vázquez explica que s’ha anul·lat l’àrea d’emergència de recollida selectiva de Can 
Sagrera, pel mal ús que se’n feia i perquè  ocasionava moltes molèsties de manteniment i despeses de 
neteja.  
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També s’han anul·lat els contenidors de rebuig de l’àrea de Torrent d’en Terra, i els contenidors de 
selectiva s’han reubicat al c/Sant Jordi, on ja hi havia contenidor de vidre i oli. 
L’ àrea del torrent d’en Puig s’ha unificat en un sol punt, al costat de la deixalleria, eliminant l’àrea que 
hi havia davant de l’Escorxador. 
Afegeix que l’ajuntament treballarà perquè se’n faci un bon ús d’aquestes àrees i la gent només les 
utilitzi puntualment. Està passant que hi ha gent que abusa del dia de rebuig, traient grans bosses de 
rebuig el dissabte.  Que es recordarà com hem de reciclar. 
I que s’ha començat a fer seguiment de bosses mal tretes o abocaments incorrectes a les àrees obrint 
expedients sancionadors. 
 
Recollida porta a porta. Es mostra la taula del balanç mensual de la recollida 2011 (kg recollits per 
fracció) i el gràfic evolució 2005-2011. 
El senyor Casals comenta que hi ha un relaxament, que haurien d’augmentar les quantitats de 
materials reciclables. 
 
També s’explica que des de l’ajuntament s’està treballant per portar a la planta Reciclatge Vegetal 
Viñals les restes d’orgànica de la recollida porta a porta per al seu compostatge. Però cal disminuir el % 
d’impropis utilitzant bossa reciclable. En aquest sentit amb GUSAM s’estudiarà la manera de poder 
utilitzar bosses compostables que disminueixin el % d’impropis i que no sigui cap despesa per a la gent. 
 
- El senyor Gaspar Casals diu que la gent per sistema no recicla i utilitza els contenidors al vespre. 
Demana més control i que es faci des de la mateixa àrea. Suggereix que s’utilitzin pel rebuig bosses 
transparents. I que s’impliqui al comerç per potenciar l’ús de la bossa compostable. 
 
- El senyor Jordi Colomer comenta que la tendència a altres municipis que fan el porta a porta és anular 
les àrees d’emergència. Que als altres municipis també se’n fa un mal ús.  Pel que fa a les bosses 
compostables a través dels comerços el preu és de 5 a 10 vegades per sobre de les no compostables. 
Ens informa que l’Agència de Residus vers al 2012 farà retorn de cànon per ús de bossa compostable i 
retornarà  més per orgànica, de manera que l’ús de la bossa compostable hauria de ser gratuïta o 
sense sobrecost per a l’ajuntament. 
 
- La senyora Marta de la Iglesia recomana que l’ús de la bossa compostable es faci aplicant un preu 
simbòlic, perquè la gent ho valori. 
- La senyora Vilaró diu que el canvi a bossa compostable s’ha de fer implicant als comerciants. 
 
3. Neteja d’abocaments incontrolats (jornada de voluntariat) 
La senyora Sílvia Vázquez comenta que des de l’ajuntament  es proposa  amb col·laboració de 
voluntaris fer una jornada de neteja de zones d’abocaments incontrolats. De fer-ho conjuntament  amb 
escoles, l’institut perquè els nens i joves també hi participin i es conciencïin. Possibles punts de neteja 
serien el fondo Rossell, camí del Remei, entre d’altres. Es mirarà d’organitzar-ho cara a Setmana 
Santa. 
 
- En Gaspar Casals diu de fer-ho en dies que no coincideixin amb la temporada d’esports dels nanos i 
joves, per tal de que hi pugui participar més gent. 
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4. Som energia 
Isabel Lleonart explica que a partir d’una proposta d’ERC, l’ajuntament va contactar amb la cooperativa 
SOM ENERGIA que treballa en l’àmbit de les energies renovables. L’objectiu és oferir als seus socis 
electricitat d’origen renovables, colaborant en el foment de projectes   
energies renovables. Ofereix als socis encarregar-se dels tràmits administratius de la factura de la llum, 
com ho fan les altres empreses del sector. SOM ENERGIA promou projectes de generació energètica 
(fotovoltaica, eòlica, biomassa, etc).  
Des de l’ajuntament es planteja fer-nos socis i col·laborar en la realització de campanyes informatives 
als ciutadans. 
 
5. La Central: activitats i estadística de visitants 
La regidora Sílvia Vázquez explica que el passat 23 d’octubre es va fer al parc de Can Jalpí una nova 
sessió d’anellament científic i de taller de caixes niu que. Els anellaments els fan anelladors de l’ICO 
(Institut Català d’Ornitologia) i que hi assisteix molta gent.   
La Isabel comenta que les sessions d’anellament es venen fent des de l’any 2008 i aquest any s’han 
elaborat uns gràfics que mostres el total d’anellaments fets i el número d’espècies diferents anellades. 
En total des del 2008 s’han anellat 634 ocells de 34 espècies diferents. 
 
La senyora Sílvia Vázquez explica que des de La Central s’han organitzat una sèrie de passejades per 
conèixer l’entorn d’Arenys de Munt i perquè la gent conegui i es familiaritzi amb l’ús del llibre 
Passejades a peu per Arenys de Munt de Gaspar Casals i Jordi Rosell. Ells són els que ens fan de 
guies. La primera va anar molt bé, la segona es va anul·lar per mal temps i es preveu que es farà 
durant el mes de gener. I la propera sortida és el diumenge dia 4. Són passejades pensades per 
caminadors. 
 
Es comenta que des de La Central es vol fer petites mostres com ara l’exposició que es va fer del 
Projecte Aloc i la projecció de fotografies del Grup Fotogràfic d’Arenys de Munt sobre el Parc que es 
farà properament.  Que s’entengui aquest equipament com a lloc des d’on fer i recollir propostes de 
caire ambiental. 
 
Es mostra el gràfic d’evolució del número de visitants del Centre d’Informació del Parc del Montnegre i 
el Corredor i col·lecció de fauna vertebrada  del període 2005 al 2011. El gràfic mostra un important 
augment de visites durant el 2011 respecte els anteriors anys.  
 
6. Poda de l’arbrat 
La senyora Vázquez explica que per raons pressupostàries la poda dels arbres s’ha  planificat en dos 
anys, de manera que en dos anys s’hagi podat tot l’arbrat: el primer any la majoria de plàtans i el segon 
la resta de plàtans i l’arbrat viari. Les moreres es podaran cada any. La poda d’aquest any, una part ja 
s’ha finalitzat (moreres i plàtans Rambla Sant Martí i Francesc Macià) i la resta es preveu fer a l’inici 
d’any (pressupost 2012) I a la tardor del 2012, la resta d’arbres corresponent a la poda del 2n any. 
 
La senyora Lleonart explica que el tipus de poda que s’ha fet és una poda de reducció selectiva per tal 
d’aconseguir que l’arbre tingui capacitat d’emmagatzemar reserves. 
Que amb aquest tipus de poda, s’ha podat les branques que molesten a façana i s’han deixat branques 
verdes perquè quan broti ho faci de manera més compensada i el creixement de les noves branques 
serà més reduït i no causarà molèsties a les façanes dels habitatges. 
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Amb aquest tipus de poda no es fan talls grans, que si es fessin farien ferides i serien punts de malures. 
Que s’ha deixat més branca verda per tenir ombra a la riera abans que si podéssim tota la capçada. 
 
- Es pregunta quin ha estat i seran els costos dels treballs de la poda. Es respon que la poda que s’ha 
realitzat ara foren al voltant de 18.000,00 €,  la poda de principis de 2012 es valora en uns 24.916€ i la 
de l’any 2012 en uns 48.382€. 
 
- La Sra. Vilaró exposa que no està d’acord amb el tipus de poda que s’ha fet, que s’havia de podar, de 
rebaixar més els arbres. 
 
- El senyor Casals planteja que revisi com evolucionen les actuals ferides que presenten els plàtans. 
 
- El senyor Colomer comenta que les properes vegades la reunió sobre els treballs de poda  que es va 
fer abans d’iniciar-la es faci extensiva per correu electrònic al Consell i possibles interessats. 
 
7. Manteniment de zones verdes 
La regidora Sílvia Vázquez comenta que el juny va finalitzar el contracte de manteniment de les zones 
verdes amb l’empresa CEO del Maresme i s’anava facturant mes a mes. Però era necessari contractar 
de nou el servei fins al 15-01-2012. Es va fer per procediment negociat convidant a diferents empreses. 
En el procediment negociat és necessari sol·licitar ofertes, com a mínim, a tres empreses. L’adjudicació 
recau en l’oferta més avantatjosa econòmicament. L’únic criteri era el preu. L’oferta més baixa va ser 
l’ADF del Maresme. A partir del gener s’haurà de fer una nova contractació. 
 
Els assistents plantegen que s’intenti contractar a gent del poble per fer els treballs de manteniment i 
neteja de les zones verdes. 
 
8. Precs, preguntes i suggeriments 
 
- El senyor Oller demana informació sobre la proposta de traçat de la línia aèria d’alta tensió pel terme 
municipal d’Arenys de Munt. Se li respon que no es té aquesta informació. Que al proper Consell se’n 
parlarà. 
Pregunta per quin és l’estat de seguiment de l’Agenda 21. Se li respon que a nivell de càlcul 
d’indicadors i seguiment està aturat. 
Demana que es puguin consultar per internent les analítiques de l’aigua. En Jordi Colomer de GUSAM 
diu que s’estan plantejant penjar els resultats de les analítiques al web, radio i Batec. 
Comenta que el consell ha esta una explicació de feines, que al consell s’hauria de tractar temes 
prèviament proposats. Se li respon que a la convocatòria enviada s’indicava que es podien proposar 
temes. A les properes convocatòries s’insistirà en recollir propostes de temes per dur al consell. 
I demana informació sobre la despesa de manteniment i personal de La Central. Se li respon que al 
proper consell es facilitaran aquestes dades. 
 
- Es  pregunta per l’ampliació dels límits del Pla especial del Parc Montnegre i el Corredor i es demana 
que es presentin els límits al Consell de Medi Ambient. 
El senyor Toni Alsina, afectat per l’ampliació dels límits del Parc, diu que no se li va notificar la 
convocatòria de la reunió del Parc, realitzada en el seu moment. 
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- El senyor Casals diu que s’hauria de promoure un grup d’ornitologia que podria interessar a força gent 
del poble. 
 
- La senyora Vilaró proposa que l’ajuntament faci una enquesta per recollir les prioritats dels  ciutadans 
respecte a l’ús del passeig de Lourdes. Que al tram del passeig i la bassa no hi ha una secció clara de 
l’espai i dels usos (a peu, bicicleta, cotxes). Que es podria delimitar amb una barana de fusta. 
Comenta també que l’aigua de la riera Milans està malmeten la llera de la riera. 
 
- En Gaspar pregunta si totes les aigües residuals van a la Depuradora. Si és suficient pels 3 municipis. 
 
-La senyora Vilaró pregunta si el pou de Can Globus s’està utilitzant. La regidora respon que des de la 
brigada s’està treballat per fer ús de l’aigua d’aquest pou en les feines de manteniment de la brigada. 
 
- El senyor Jordi Colomer explica que des d’Aigües d’Arenys s’està estudiant el rendiment dels pous i 
de la zona de protecció de la recarrega de l’aqüífer. Que el pou de Sant Iscle és el més òptim per 
dependre menys de l’aigua que ve de Palafolls. 
 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, la regidora aixeca la sessió. 
 
 
 
 
 
Arenys de Munt, 24 de novembre de 2011 


