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MINUTA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 
DE MALGRAT DE MAR, CELEBRADA EL DIA 24 DE MARÇ DE 2009 
 
A la vila de Malgrat de Mar, el dia 24 de març de 2009, quan són les 20.10 hores, 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 quarta sessió 
ordinària. 
 
Hi assisteixen: 
 
La Sra. Mª Lluïsa Mérida, presidenta. 
El Sr. Joan Ayala, representant d’ ICV. 
El Sr. Oliver Sánchez, representant de PSC-PSOE. 
La Sra. Anabel del Rey, representant de PPC. 
La Sra. Montserrat Giol, representant d’ ERC. 
El Sr. Jaume Rius, representant suplent de CIU. 
La Sra. Esther Sánchez, representant d’AAVV: 
El Sr. Ramon Hernández, representant del sector agrícola.  
El Sr. Jaume Carles Frisuelos, representant del sector educatiu.   
La Sra. Charo Hernández, representant d’AACC. 
El Sr. Amador Alonso, representant del sector empresarial. 
El Sr. Francesc Núñez, representant d’AAVV. 
 
Assisteix la Sra. Laia Gómez secretària, que dóna fe de l’acte. 
 
No assisteixen, justificant la seva absència el Sr. Valentín Rodríguez, el Sr. Antoni Puignou i el 
Sr. Enric Viñolas.  
 
No assisteixen, sense justificar la seva absència el Sr. Rafael Rodríguez, el Sr. Juan Sorroche, 
el Sr. Jorge Ferrer, el Sr. Julio Gómez i el Sr. Joan Buch. 
 
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 Sra. Gómez especifica que en l’acta anterior es va duplicar l’assistència del Sr. Valentín 
Rodríguez, que només s’ha d’incloure en l’apartat de membres que no assisteixen justificant la 
seva absència. 
  
Sense cap més comentari per part dels assistents queda aprovada l’acta de la sessió anterior. 
    
2.- Valoració de les sortides realitzades 
 
La Sra. Mérida explica les diferents sortides que es van realitzar per tal de conèixer directament 
la gestió dels residus. 
 
El Sr. Ayala comenta que ho hauria de veure tothom per tal que la gent es consciencies. 
 
La Sra. Hernández comenta que la reducció hauria de venir des de les mateixes botigues. Hi 
ha moltes coses que són d’un sol ús. 
 
La Sra. Sánchez explica que li va agradar veure com funcionaven aquestes instal.lacions 
perquè així et fas una idea del circuit real dels residus.  
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3.- Valoració de les campanyes iniciades i presentació de les properes. 
 
La Sra. Mérida explica la campanya dels plafons informatius i d’expressió ciutadana i demana 
l’opinió dels assistents.  
 
La Sra. Hernández  pregunta si es posaran plafons per les dues cares de l’estructura. 
 
La Sra. Mérida explica que en la subvenció que es va demanar es podien posar 16 plafons i es 
va preferir fer més punts i més endavant fer les dues cares. 
 
El Sr. Rius pregunta si se’n posaran més. 
 
La Sra. Mérida respon que si. 
 
El Sr. Rius comenta que estaria molt bé tenir més punts i pregunta a la presidenta si es pensa 
sancionar a qui ho faci malament.  
 
La Sra. Hernández explica que encara es veuen cartells a les façanes. 
 
La Sra. Mérida explica la campanya dels adhesius de “Publicitat gratuïta, no gràcies” destacant 
que és una acció particular. 
 
La Sra. Hernández pregunta si es poden recollir a l’Ajuntament. 
 
La Sra. Mérida respon que a la recepció de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Hernández pregunta que es pot fer si et deixen publicitat. 
 
La Sra. Mérida respon que fer una denúncia a la policia. 
 
La Sra. Mérida explica la campanya per fomentar l’ús de la deixalleria. 
 
La Sra. Giol comenta que no es potencia no agafar el cotxe, ja que no es pot portar tot en un 
sol viatge. 
 
La Sra. Mérida explica que es podria fer per generació si tinguéssim bàscula, ara s’està 
treballant en aquesta línia. Cada usuari tindria la seva targeta i quedaria guardada tota la 
informació: usuari, tipologia de residu, quantitat, dia, ... 
 
La Sra. Giol exposa que no es potencia la minimització i s’hauria de reduir.  
 
El Sr. Ayala comenta que aquesta informació la podrien repartir les agents cíviques. 
 
La Sra. Mérida exposa les següents activitats. Respecte la campanya anual, volem repartir 
bosses per tal de facilitar la recollida selectiva a les llars, el repartiment el realitzarien 
educadors ambientals. 
 
La Sra. Hernández comenta que l’associació de comerciants pot ajudar en les campanyes. 
 
La Sra. Mérida explicar que es vol convocar la comissió d’activitats per preparar la campanya. 
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4.- Presentació de l’Estudi d’Implantació de la Fracció Orgànica. 
 
La Sra. Gómez presenta l’Estudi d’Implantació de la Fracció Orgànica que es va encarregar a 
l’empresa La Vola.  
 
5.- Presentació del Pacte d’Alcaldes. 
 
La Sra. Mérida explica que aquest compromís surt des de Europa i s’ha definit com el pacte del 
20 ja que finalitza l’any 2020 i abans s’ha d’haver augmentat un 20% l’eficiència energètica, un 
20% la producció d’energies renovables i s’ha d’haver reduït un 20% del consum energètic. 
La Diputació de Barcelona fan les auditories energètiques als diferents ajuntaments a través 
d’empreses externes, en el cas de Malgrat de Mar l’empresa és Deplan. Dins del procés es 
preveu un procés de participació ciutadana, que en el nostre cas serà entre els mesos de juny i 
setembre. 
La Diputació de Barcelona també està intentant fer plans de finançament per intentar 
aconseguir aquests objectius. 
Després d’un any d’haver iniciat el procés, s’ha de presentar el Pla d’Acció. 
 
La Sra. Giol pregunta si dissabte s’apagaran els llums. 
 
La Sra. Mérida respon que aquest any encara no ha rebut el full d’adhesió a la campanya 
apagada contra el canvi climàtic.  
 
6.- Ordenança de residus. 
 
La Sra. Mérida recorda el calendari de treball per tal d’elaborar l’ordenança de residus i exposa 
que es vol preparar un procés de participació ciutadana. 
 
 
7.- Precs i preguntes. 
 
 
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 


