
 

MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DE MALGRAT DE MAR, CELEBRADA EL DIA 9 DE MAIG DE 2006 
 
 
A la vila de Malgrat de Mar, el dia 9 de maig de 2006, 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 tercera 
sessió ordinària. 
 
Hi assisteixen: 
 
La Sra. Mª Carmen Aubanell i Serra, presidenta. 
La Sra. Neus Serra i Bosch, vice-presidenta. 
El Sr. F.José M. Colomina i Alcázar, regidor de serveis. 
El Sr. Joan Castellà i Rodríguez, regidor d’urbanisme. 
El Sr. Oliver Sanchez Camacho i Garcia, representant de PSC-PSOE. 
El Sr. Javier Sánchez i Rubio, representant de ERC. 
La Sra. Ana Pilar González i Salillas, representat de les indústries químiques. 
El Sr. Ramon Hernàndez i Turró, representant del sector agrícola. 
El Sr. José Manuel Paunero i Rodríguez, representant del sector educatiu. 
El Sr. Miquel Mayà i Boix, representant de les associacions de comerciants. 
El Sr. Sergi Monge i López, representant del sector empresarial. 
El Sr. Alberto Rodríguez i Sánchez, representant del Consell de Turisme. 
 
Assisteix la Sra. Laia Gómez i Espàrrech secretària en funcions, que dóna fe de l’acte. 
 
No assisteixen, sense justificar la seva absència, el Sr. Francisco Melguizo, representant del 
PPC, la Sra. Maria Carmen Perez i el Sr. Antonio Serrano i Martín, representants de les AAVV ,  
el Sr. Julio Gomez, representant de l’ADF Alt Maresme, el Sr. Juli Jaume Peinado Sánchez, 
representant de CIU i la Sra. Maria Carmen Lafalla i Redondo, representant de  les AAVV.  
 
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.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR 
 
La presidenta obre la sessió i pregunta si algun membre del Consell de Medi Ambient ha de 
formular alguna observació al contingut de l’Acta de la sessió anterior celebrada el dia 17 de 
maig de 2005, la còpia de la qual s’ha distribuït juntament amb la convocatòria. 
 
La Sra. Ana Pilar González aporta dades més específiques sobre el consum d’aigua de 
l’aqüífer del Baix Tordera. Les dades fan referència al consum del sector industrial:  
 

- consum d’aigua potable (xarxa): 25 Hm3/any 
- consum d’aigua de pous propis: 4 Hm3/any 

 
El Sr. Ramon Hernández explica que l’ACA ha introduït dins del grup industrial el sector hoteler. 
 
Tenint en comte aquestes observacions es considera i es declara aprovada per 
UNANIMITAT dels membres assistents l’acta del dia 17 de maig de 2005. 
 
 
 



2.- PRESENTACIÓ DEL PLA SUPRAMUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE LA BAIXA 
TORDERA. 
 
La Sra. Aubanell presenta a Jordi Vila, tècnic de SIG de l’ajuntament de Malgrat de Mar, que 
realitza la presentació del Pla Supramunicipal de Sostenibilitat de la Baixa Tordera. El Sr. Jordi 
Vila explica les directrius més importants del Pla, les quals són: 
 
- Estructura del Pla. 
- Objectius del Pla Director. 
- Àmbit Territorial del Pla Director. 
- Usos del sòl, vegetació i elements d’interès. 
- Impactes. 
- Diagnosi Ambiental i Territorial. 
- Actuacions i propostes. 
 
 
La Sra. Aubanell comenta que aquest Pla Supramunicipal ha estat encarregat pels 4 
ajuntaments del tram baix de La Tordera, Palafolls, Tordera, Malgrat i Blanes, aquest Pla no és 
vinculant però aporta unes directrius i propostes marc a tenir en compte en la planificació i 
actuació. També s’assenyala que és la Generalitat, ACA, qui té les principals competències en 
aquest espai. 
 
El Sr. Ramon Hernández demana que en el cas que aquest Pla es portés a terme i es creés el 
consorci, que es tingui en compte la participació del sector agrícola ja que una part molt 
important de l’espai afectat per aquest Pla Supramunicipal és agrari. 
 
 
3.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE L’AIGUA. 
 
La Sra. Aubanell exposa els diferents temes tractats en la comissió de treball de l’aigua. Per 
poder incidir en l’estalvi d’aigua és fonamental que cadascú tingui informació de l’aigua que 
consumeix 

- Noves factures de l’aigua. 
Des del mes de gener l’empresa d’aigües ha fet arribar a tots els usuaris la factura 
corresponent a on es pot veure de manera clara quin és el consum i tots els conceptes 
que estan inclosos en la factura, cànon de l’ACA, IVA, etc. 
 

  -         Canvi d’aforaments per comptador 
Amb l’aforament no hi ha cap control de l’aigua que es consumeix  El que s’està 
intentant és que els habitatges que tenen subministrament per aforament passin a 
subministrament per comptador. Per aquest objectiu s’ha enviat un comunicat per escrit 
a tots els usuaris d’aforament. 
Es presenten les dades facilitades per la companyia Aigües de Malgrat  
Any 2005 : 
Canvis d’aforament a comptador: 53 domèstics i 5 industrials 
Canvis 2006: 68 domèstics i 3 industrials.  
Pendents: 37.  
Altres pendents de confirmar: 120 
Usuaris d’aforament actuals: 626 domèstics i 32 industrials. 
 

-       Revisió de les tarifes per definir un tercer tram. 
S’ha encarregat a la Universitat de Barcelona un estudi de les tarifes ja que amb la 
quantitat de segones residències i la població estacional és força complexa definir la 
millor estructura de les tarifes perquè el seu impacte compleixi l’objectiu desitjat, que no 
és altra que la dissuasió d’un consum elevat.  



 

  
El Sr. Javier Sánchez i Rubio informa que el preu del metre cúbic a Malgrat és superior al preu 
que es paga a Barcelona i planteja la qüestió de com és que es dóna aquesta situació. 
 
Es comenta que la Dessaladora fa pujar el preu de l’aigua, encara que és una infrastructura 
comunitària.  
 
La Sra. Ana Pilar González diu que es podria mirar el preu del metre cúbic a altres municipis 
que també rebin l’aigua de la dessaladora com són: Tordera, Blanes i Palafolls. 

  
La Sra. Carme Aubanell explica que una altra actuació que es continua fent són les obres de 
manteniment de la xarxa i que això també ha suposat una millora en el control del consum i 
disminució de pèrdues d’aigua.  
 
El Sr. F.José M. Colomina  comenta les actuacions de millora i que s’està completant la xarxa. 
També s’informa que s’està realitzant un Pla Director del clavegueram amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 
4.- INFORME DE LA COMISSIÓ DE TREBALL DE CONTAMINACIÓ ACÚSTICA. 
 
La Sra. Laia Gómez  reparteix a tots els assistents un mapa de capacitat acústica on s’indiquen 
les zones de sensibilitat acústica.  
 
S’informa als assistents sobre la nova Ordenança sobre el Soroll i les Vibracions de Malgrat de 
Mar. Des de l’aprovació de l’anterior ordenança (1998) ha sorgit legislació nova que fa 
necessària una revisió  de l’ordenança actual. 
 
Les modificacions més importants en la nova ordenança són: 
 
- Ara s’estableixen tres zones de sensibilitat (A, B i C) i zones especials: ZARE ( zona 

acústica de règim especial), ZEPQA ( zona d’especial protecció de la qualitat acústica) o 
Zones de Soroll ( transport viari, ferroviari, marítim o aeri). En l’anterior ordenança el 
municipi es dividia en quatre zones de sensibilitat acústica, més la zona de servitud.  

- En la nova ordenança, els límits d’immissió a l’ambient interior són més restrictius per la 
zona C (35 dBA diürn i 30 dBA nocturn). 

- El règim sancionador és més ampli en la nova ordenança. 
- Modificació dels horaris dels actes a l’aire lliure. 
 
Per tal de poder definir el mapa de capacitat acústica, es van realitzar diferents tipus de 
medicions durant el mes de setembre. Les diferents capacitats queden fixades de més a menys 
sensibilitat segons les activitats que es desenvolupen a cada zona. 
 
S’explica que es publicarà un nou tríptic per informar a la població sobre les modificacions de 
l’ordenança. 
 
El Sr. Javier Sánchez i Rubio pregunta sobre les bandes rugoses ubicades al carrer Llibertat. 
 
El Sr. F.José M. Colomina respon que el principal objectiu és la seguretat viària, reduir la 
velocitat dels vehicles, tenint en compte que en aquest carrer hi ha voreres estretes i que al no 
haver-hi cotxes estacionats hi ha conductors que hi circulen a velocitats totalment imprudents. 
 
El Sr. Joan Blasco comenta si aquestes mesures també s’aplicaran a l’avinguda Costa Brava. 
 



El Sr. Joan Castellà recorda que l’avinguda Costa Brava es competència de la Diputació de 
Barcelona. 
 
 
5.- INFORMACIONS VÀRIES. 
 
• Estadístiques residus 2002-2005. 
 
La Sra. Laia Gómez reparteix a tots els assistents un document amb les gràfiques de l’evolució 
de la recollida selectiva de residus des de  l’any 2002 fins l’any 2005 i el nou tríptic de residus. 
 
• Campanyes de minimització de residus (- és +). 
 
S’informa que s’estan realitzant taulells informatius pels diferents barris del municipi. Ja s’han 
realitzat a Malgrat Nord, Malgrat Sud, La Verneda, Plaça Pere III i Palomeres. Queden per 
realitzar el centre i el pavelló Germans Margall. Aquesta campanya informativa la porten a 
terme els educadors de l’escola de la natura del Corredor. 
 
• Activitats realitzades. 
 
- El dia 30 d’abril es va fer un taller de cuina solar en el Parc Francesc Macià a càrrec de 

l’empresa Ecolúdic. 
- El dia 7 de maig es va realitzar una sortida per fer avistaments d’aus amb la Carme 

Buxalleu, autora del llibre Itineraris de natura de l’Alt Maresme. 
- Activitat educativa sobre la deixalleria enfocada als alumnes de 6è de primària. S’ha editat 

un dossier pels professors i pels alumnes per poder treballar a l’aula i a les sortides de 
camp. 

- Campanya SSS: “sorra, sal i sol “ els tresors vius de les nostres platges. Els objectius 
principals són col·laborar en la conservació del patrimoni natural i del paisatge i 
consciènciar de la necessitat de protegir el medi. Campanya didàctica enfocada als 
alumnes de 5è 6è de primària i 1er ESO.  

 
• Activitats programades. 
 
- El dia 27 d’agost neteja del fons marí organitzat per l’Associació de Voluntaris  de Medi 

Ambient de l’Alt Maresme. 
- 23 de setembre II fira del Medi ambient. 
- Octubre-Novembre plantada d’arbres amb les diferents escoles del municipi. 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES 
 
El Sr. José Manuel Paunero i Rodríguez comenta que des de Escoles Verdes li pregunten 
perquè no hi ha la fracció orgànica a Malgrat de Mar. 
 
La Sra. Carme Aubanell comenta que per la manca de infrastructures al Maresme el cost de la 
gestió de l’orgànica és molt elevat ( transport, km de carretera ....) i que també cal fer la reflexió 
de l’equilibri entre l’aprofitament de l’orgànica amb el compost i l’impacte ambiental i econòmic 
del transport necessari per la gestió. La planta de Granollers encara no funciona i s’ha de portar 
el residu a l’ecoparc. 
S’informa que en les properes setmanes la policia local iniciarà una campanya de seguiment 
del compliment de l’ordenança de residus. L’objectiu principal és evitar els residus fora dels 
contenidors que provoquen molèsties, mala imatge i un molt mal ús de l’espai públic. 
 
La Sra. Ana Pilar González pregunta en quina fase es troba el Pla d’accessibilitat. 



 

 
La Sra. Carme Aubanell explica que s’està actuant en el carrer Girona i en el carrer Passada. 
 
I sense que resti per tractar cap més punt de l’ordre del dia, quan són dos quarts d’onze del 
vespre la Sra. Presidenta aixeca la sessió de la que, com a secretària, estenc la present acta. 
 
 
Vist i plau,       
La Presidenta      La Secretària 
 
 
 


