Badalona Pròspera i Sostenible
Fòrum de Medi Ambient

ACTA
Núm.: 1/2015
Caràcter: ordinari
Data: 01/10/2015
Hora inici: 19:35 h
Hora final: 21:40 h
Lloc: sala de reunions de la Regidoria de Badalona Pròspera i Sostenible
ASSISTENTS:
Representants Municipals:
Àlex Mañas Ballesté
Aïda Llauradó Álvarez
Gregori Muñoz-Ramos Trayter
Pep Montes Carretero
Enric Cahner Monzó
Mercè Medina Ramón

Regidor Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible
Coordinadora de l’Àmbit Badalona Pròspera i Sostenible
Cap servei
Cap del Departament d'Ecologia Urbana
Coordinador d'Educació Ambiental
Tècnica d'Educació Ambiental

Partits polítics, sindicats, entitats i participants a títol individual:
José Antonio Lara Olivera
Grup Mpal. PSC
Susana Rivero
Grup Mpal. CiU
Javier Rodríguez
Grup Mpal. ICV-EUiA
Albert Sánchez Forcadell
Grup Mpal. ICV-EUiA
Antonio Ortiz Ruiz
Grup Mpal. ICV-EUiA

Juan Miguel López

Grup Mpal. Ciutadans

Joan Plana i Pagès
Francesc Alfambra Domínguez
Jose Barrio
Ignacio López
Xavi Ventura
Ramon Massip
Marina Nieto
Eloy Campo
Montse Ventura Cabús
José Rodriguez
Anna Pérez Català

Reagrupament
Els Verds Badalona
Els Verds Badalona
Federació d'Associacions de Veïns
Associació de veïns Dalt la Vila
Grup de Treball de Mobilitat i Sostenibilitat de la
Coordinadora d'associacions de veïns del districte 1.
Deixem de ser invisibles
AVV. Front Marítim
AV Centre
AEMIFESA
Ecologistes en acció

Convidat:
Sebastià Sansó

Director gral. del govern de les Illes Balears
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S’han excusat d’assistir-hi:

Dolors Sabater Puig
Javier López Cegarra
Rafael Crespo Ubero

Alcaldessa de Badalona
Regidor d'espais públics
Assessor Dept. de Participació Ciutadana

Ovidi Huertas
Ferran Moreno Verdiell

CCOO
Club Natació Badalona

ORDRE DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació si s’escau de l’acta del dia 4 de desembre de 2014.
Presentació del govern i la regidoria Badalona Pròspera i Sostenible
Nou contracte de gestió del verd urbà
Cimera de París contra el canvi climàtic
Torn obert d’aportacions.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1. Aprovació si s’escau de l’acta del dia 4 de desembre de 2014.
S’aprova l’acta sense cap esmena
2. Presentació del govern i la regidoria Badalona Pròspera i Sostenible
El nou Regidor de l’Àmbit de Badalona Pròspera i Sostenible, Àlex Mañas, presenta les
línies de treball que es volen impulsar durant aquest mandat pel que fa a temes
ambientals.
El Regidor explica que és la voluntat del govern revitalitzar tots els organismes de
participació ciutadana. Proposa introduir alguns canvis en el fòrum: en primer lloc, fer una
reforma consensuada dels estatuts i en segon lloc nomenar un segon vice-president que
sigui un representant de la ciutadania, per així dotar de mecanismes de control i
seguiment del Fòrum a la ciutadania civil organitzada.
En aquesta línia de fomentar la participació ciutadana, explica que el Pla d’Actuació
Municipal el situen com un element de debat. Un cop treballat amb el cos tècnic de
l’Ajuntament i les entitats ciutadanes, el portaran al Fòrum per recollir les seves
aportacions.
Respecte la superació dels límits de qualitat de l’aire a Badalona, està previst fer dues
coses. D’una banda, quan es prevegin nivells alts de contaminació en base a les
condicions atmosfèriques, es demanarà la desviació de trànsit per tal que no passin tants
vehicles per la c-31. D’altra banda, el Ple Municipal va acordar sol·licitar a l’AMB la
transformació de la c-31 al seu pas per Badalona.
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També ha començat un procediment per adjudicar les noves parceles d’horts urbans. Els
horts de Torre Codina seguiran sent per a jubilats. Però també es volen identificar espais
a la ciutat per crear horts socials i ecològics, per potenciar els productes ecològics i de
proximitat.
Es treballarà una nova reglamentació d’usos al litoral. Es valorarà la creació d’una taxa de
preus públics per activitats que fan un us privatiu del litoral. Potser amb bonificació per les
entitats sense ànim de lucre.
El nou govern també vol impulsar la creació d’una Agència Local d’Energia, que formarà
part de l’estructura municipal actual. Això va en la línia del que vol fer l’Àrea Metropolitana
de Barcelona (AMB) i treballarem conjuntament amb ells.
Pel que fa als espais verds, es vol reforçar la brigada municipal pròpia, ja que en els
últims anys s’ha reduït notablement la plantilla (de 60 a 15 persones) i els vehicles que es
fan servir són molt obsolets. A més, volem eliminar l’ús de l’herbicida glifosat a la nostra
ciutat, donat el seu potencial de produir efectes nocius en la salut. També es vol posar
ordre en l’ús irregular de l’aigua que fan alguns veïns per a regar. A la ciutat existeixen
petites zones verdes molt ben mantingudes per part dels veïns, caldria regular l’ús de
l’aigua per regar aquestes zones en col·laboració amb les associacions de veÏns.
Pel que fa l’educació ambiental, es volen potenciar les accions ciutadanes. Així mateix,
està previst que l’Escola del Mar recuperi el personal de cap de setmana per tal que el
centre pugui està obert i es puguin fer exposicions visitables durant el cap de setmana. A
més, volem ubicar l’Escola del Mar en el Port de la ciutat. Creiem que la construcció del
nou hotel del port pot facilitar la creació d’aquesta nova escola. Potser es podrien tenir
dues seus, si es considera que l’edifici actual caldria mantenir-lo.
Pel que fa al litoral, es vol impulsar la descontaminació total. Caldria informar a la
ciutadania que el litoral de la platja de Badalona no està descontaminat al 100% i treballar
per eliminar aquesta contaminació. Un dels punts que requereix descontaminació és la
plataforma de l’antiga fàbrica de la Lejía Conejo. Si recuperem aquesta platja,
s’aconseguiria un continu de passeig marítim des del Besòs fins a Masnou.
Una altra qüestió a la que es vol donar màxima prioritat és el col·lector interceptor
transversal per a millorar la qualitat de la platja de badalona, que reb prop de 3 milions de
visitants al llarg de l’any.
Pel que fa a la Serralada de Marina, s’ha constatat que existeixen activitats il·legals. El
govern vol aplicar un control estricte d’aquestes activitats.
El Sr. Eloy Campo (AVV Front Marítim) exposa que a la ciutat de Barcelona hi ha 17
dipòsits pluvials, mentre que Badalona només en té un i no funciona. Considera que hi
hauria d’haver algú de l’Ajuntament dedicat a demanar fons europeus per a fomentar la
construcció d’aquest tipus d’infraestructures. També es queixa que el clavegueram està
antiquat i es desprenen males olors. El Regidor contesta que el dipòsit d’aigües pluvials
de l’Estrella sí que funciona adequadament i a més proposa fer una visita com a Fòrum de
Medi Ambient. També comenta que existeix un Pla director de clavegueram de Badalona,
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que requereix una inversió de 135 milions d’euros per portar-lo a terme completament. El
nou govern té una persona tècnica dedicada a demanar i gestionar subvencions per
aquest tipus d’actuacions.
La Sra. Marina Nieto (plataforma Deixem de ser invisibles) es queixa que la passarel·la
per accedir a l’escollera s’ha desmuntat i les persones amb mobilitat reduïda hi tenen
barrat el pas. El Sr. José Antonio Lara comenta que aquesta estructura estava prevista
per a una duració de 3 mesos i es va allargar per un any.
El Sr. Francesc Alfambra (els Verds) felicita a la nova conselleria per reactivar el Fòrum i
expressa el seu desig de crear un grup de treball de la Serralada de Marina. El Regidor
recull la proposta i considera que es podria encabir dins de la reforma que volem fer del
Fòrum de Medi Ambient. El Sr. Alfambra també pregunta sobre l’estat del canal del port.
El Regidor comenta que s’està demanant fer un estudi seriós sobre les alternatives
existents.
El Sr. Xavier Ventura (AVV Dalt la Vila) exposa que caldria impulsar una politica de
minimització dels residus i també aplicar una fiscalitat verda. Comenta que hi ha edificis
municipals amb titularitat de l’Ajuntament que no s’estan fent servir però en canvi es
gasten diners en llogar altres edificis. El Regidor està d’acord amb el Sr. Ventura que
encara queda molt per fer pel que fa a la problemàtica dels residus. Actualment la
despesa de neteja viaria és de 19 milions d’euros. Calen campanyes de sensibilització i
tenir inspectors, amb mesures com aquestes es podria augmentar la recollida selectiva al
voltant d’11%. Pel que fa a la fiscalitat verda, el nou govern ho tindrà en compte, però més
endavant.
El Sr. José Rodríguez (Gremi d’instal·ladors AEMIFESA) posa l’edifici del Gremi
d’instal·ladors a disposició de la ciutat i expressa el seu desig de col·laborar amb la futura
Agència Local d’Energia. També comenta que Badalona ha estat pionera en la instal·lació
de l’energia solar tèrmica a les llars, però malauradament en aquest moments hi ha
moltes instal·lacions que s’estan desmuntant perquè no van ser ben instal·lades o bé s’ha
deixat de fer un manteniment. El Regidor admet que està al cas de la problemàtica de les
instal·lacions termosolars a les llars i que estan estudiant fer un canvi de l’ordenança per
poder solucionar aquest tema.
La Sra. Susana Rivero (CiU) celebra el nou enfocament del Fòrum per tal de revitalitzar la
participació i voldria saber quina és l’estratègia del nou govern pel que fa als objectius de
desenvolupament del mileni per tenir una ciutat més pròspera i sostenible.
El Sr. Albert Sánchez (ICV-EUiA) exposa que seria convenient reunir-se amb altres
municipis per parlar dels drenatges que s’estan fent al nord de Badalona.
El Sr. Joan Plana (Reagrupament) comenta que a la platja del Coco no hi ha hagut lavabo
aquest estiu, la qual cosa representava que els nudistes havien de desplaçar-se fora de la
platja del Coco per fer servir el WC. Demana que de cara a la propera temporada es torni
a instal·lar un WC i que es faci una declaració oficial de la zona com a platja nudista.
També comenta que hi ha hagut una neteja insuficient de la platja, en part justificada pel
fet que les màquines de netejar no podien passar per segons quines zones degut als sots
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i desnivells pronunciats que presenta la platja. El Regidor comenta que efectivament
aquest any han rebut moltes queixes pel que fa la manca de lavabos a la platja del Coco.
L’Àrea d’Hisenda ja ha elaborat una proposta per augmentar el nombre de lavabos.
El Sr. Juan Miguel López (Ciutadans) comenta que ell és expert en instal·lacions solars i
ofereix la seva ajuda en el que es pugui necessitar.
El Sr. José Rodriguez (AEMIFESA) comenta que hi ha edificis municipals que tenen
instal·lacions termosolars en desús perquè els treballadors no saben fer-la anar i no s’ha
fet un manteniment adequat. Menciona a tall d’exemple que el manteniment de Pompeu
Fabra no es pot fer perquè està mal dissenyada.
El Sr. Ignacio López (Federació d’AAVV) comenta que no caldria fer servir el glisofat per
les males herbes si féssim una esporga més assenyada i no s’esporguessin arbres en
plena primavera. El Regidor admet que l’any passat l’esporga va ser inadequada en
alguns casos degut a que el govern anterior utilitzava criteris electorals en comptes de fer
servir un criteri tècnic. El Sr. Gregori Muñoz-Ramos proposa fer un Fòrum monogràfic
sobre els criteris que es fan servir per a l’esporga.
La Sra. Marina Nieto (Plataforma deixem de ser invisibles) demana que es crei un espai a
la platja per a la gent que té gos. Pel contrari, el Sr. Eloy Campo (AVV Front Marítim)
manifesta el seu desacord amb aquesta proposta.
3. Nou contracte de gestió del verd urbà
El Cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sr. Gregori Muñoz-Ramos, presenta
com serà el nou contracte de verd urbà que es va aprovar a l’últim ple municipal.
El Sr. Alfambra manifesta la seva disconformitat amb l’empresa Ferrovial pels casos de
corrupció i perquè no és de Badalona i per tant els beneficis no reverteixen a la ciutat.
Considera que caldria fragmentar el contracte en petites empreses locals. El Regidor
admet que està d’acord que una opció seria fragmentar el contracte en petites empreses
locals o bé remunicipalitzar molta part del servei. Tot i així, de moment, s’ha decidit
mantenir la licitació que es va fer amb l’anterior govern i s’ha optat per aprovar-lo al ple,
per un període de dos anys, amb possibilitat de dos anys més de prorroga , mentre
s’estudia com es pot millorar el sistema.
4. Cimera de París contra el canvi climàtic
El Regidor explica que la primera setmana de desembre tindrà lloc la propera cimera
contra el canvi climàtic a París i manifesta el seu interès perquè Badalona mostri el seu
suport a aquest esdeveniment. Donat que a la reunió es troba l’Anna Pérez, d’Ecologistes
en Acció, se li demana que facin una proposta d’actuació ciutadana per a realitzar a
Badalona que coincideixi amb la cimera.
El Regidor també explica que el dia 23 de setembre l’alcalde de Bogotà va convocar
l’Ajuntament de Badalona a una trobada de ciutats contra el canvi climàtic.
Malauradament no va poder assistir-hi cap representant de Badalona, però la declaració
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que es fa signar va en la línia de les actuacions que té previstes el govern. Per tant, el
Regidor proposa subscriure l’esmentada declaració al proper ple municipal.
5. Torn obert d’aportacions.
Entre tots els assistents s’acorda que una bona hora per a la celebració dels Fòrum són
dos quarts de set de la tarda (18:30h).

S’aixeca la sessió quan són les 21:50 hores del dia indicat a l’encapçalament.

La secretària,

Vist i plau
El vice-president,

Mercè Medina Ramón

Àlex Mañas i Ballesté
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