
  

  

 
ACTA CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 

 
 

1. Benvinguda  

 

El Regidor, Àlex Robles dona la benvinguda a una nova comissió, veu moltes cares noves 
com a activistes, hi han molts punts.  

 

 

 

2. Aprovació de l’Acta anterior 

 

Data 
realització 

         23 de març 2021  Versió 
document  

Vers. 2 

      
Hora inici / 

final 
 18:00 h 19:49 h  Data redacció  24 de març 2021 

      
Assistents i representants  Ordre del dia 

      

 
• Albert Sales –1er Tinent Alcaldia 

• Àlex Robles- Regidor Mobilitat, transport i 
espai públic. 

• Olga Llobet - Tècnica de Medi Ambient 

• Toni Tubau  - Tècnic mitjà de Medi Ambient 

• Toni Campmajó - Agent Cívic Ambiental 

• Anna Estapè –Agent Cívica 

• Empar Cortès – Administrativa Oficina  
d’Educació Ambiental 

• Montserrat Gil - PSC. 

• Jordi Marí – Junts per Tiana 

• Ramon Codina – Veí de Tiana 

• Diana Espinosa – Veïnes de Tiana 

• David Hernampérez –Tiana Actua 

• Juli Gaitano – Representant Tiana Actua 

• Frances Giró - APFPSM 

 

1. Benvinguda 

2. Aprovació de l’acta anterior. 

3. Dades de recollida residus 2020. 

4. Presentació feines nova agent cívica. 

5. Presentació APS plantada 2021 (Una plantada  

diferent) 

6. Retirada bosses per excrements de gossos i 

dispensadors. 

7. Projecte balcons i terrats florits. 

8. Millores de la gestió energètica. Noves plaques 

fotovoltaiques a l’Ajuntament carregador per 

cotxes elèctrics, projecte llars pel clima. 

9. Informació relativa al control de la població de la 

Panerola Americana. 

10. Precs i preguntes. 

 

 



  

  

El Regidor, Àlex Robles dóna per aprovada l’acta anterior amb el vistiplau de tots els 
assistents. L’acta quedarà penjada a la pàgina web de l’Ajuntament com és habitual. 

 

3. Dades recollida residus 2020 

L’Olga Llobet, comenta que aquest any ha estat un any estrany, pel que fa a gestió de 
residus donada la pandèmia i la situació viscuda, i que par tant, també ho ha estat el fet de 
tractar les dades de recollida se l’any 2020. 

En Toni Tubau, fa la presentació de les dades de recollida d’aquest 2020. Kg recollits per 
fracció i percentatge que representen sobre el total recollit. 

Es comenta que les fraccions de recollida selectiva i orgànica han augmentat, possiblement 
degut a que la gent ha estat més a casa. 

En Toni Tubau fa referència a tones recollides al dimarts de la fracció resta. En conjunt, ens 
situem a un 20%  menys que anys anteriors. Recollida d’envasos representa un 12%. Pel que 
fa la recollida de vidre ha augmentat així com també augmenta la recollida de la fracció 
orgànica a un 13%. Comparativament, els mesos d’abril i maig la selectiva va augmentar, 
destacant la recollida orgànica i vidre també augmenta per l’efecte COVID-19. És molt 
destacable l’augment de la recollida de vidre. La recollida de voluminosos passa de 63 tones 
l’any passat a 97 tones.  

Durant aquest 2020 s’han instal·lat nous contenidors per la recollida d’oli de cuina usat. S’han 
instal·lat a la Virreina, a les cosetes i a la zona de Ciutadella. 

Aquest 2020 s’ha tractat de manera diferenciada el servei de neteja viària per infeccions 
COVID-19. Recollida i tractament diferenciat per evitar contagis. 

L’Olga Llobet, reitera que ha estat un any molt estrany, han augmentat totes les recollides 
selectives i disminuït la fracció resta. Seguint complint el 80% de recollida selectiva bruta. 

Preguntes? 

Ramon , pregunta si aquest augment es degut al volum d’habitants. 

Olga Llobet comenta que totes les dades que es treballen es fan comparatives per habitant. 

Toni Tubau, comenta que l’any 2019 hi havia segons padró municipal 8.925 hab. Aquest any 
2020 9.007 hab. Es mira quants kg es generen per habitants/any.  

Ramon comenta que els contenidors oli i roba no sempre van junts. 

Toni Tubau, comenta que actualment estan totes les àrees agregades a excepció del 
contenidors d’oli de Joaquima Vedruna que històricament hi ha hagut un contenidor d’oli 
però que per espai és difícil poder instal·lar un contenidor de recollida de roba. Passa el 
mateix a Matas 51 que hi ha un de roba però no un d’oli, son els únics punts que es troben 
els contenidors separats. 

Preguntes? 

El Sr. Jordi Marí, comenta que en èpoques com Nadal, es generen més residus fins a 
duplicar-se. Es va comentar que es reforçaria aquest servei. Es pot reforçar més encara 
aquest servei? 

En Toni Tubau, comentar que el passat Nadal es va doblar el servei de recollida per els dies 
el 24-25-26. Per cap d’any es va fer també servei extra i el dia 1 també. Es van buidar totes 
les àrees, en especial paper i cartró i envasos per Nadal. Toni Tubau, comenta que l’agent 
cívica Anna fa diàriament inspeccions de contenidors,  



  

  

Olga Llobet, comenta que aquests serveis de reforç depenen d’un pressupost. 

L’Albert Sales, agafa la paraula comentant que la gent no buida les bosses dins el 
contenidors. La gent no buida les bosses a dintre del contenidors, això fa que algunes 
quedin enganxades a la boca dels contenidors. 

 

4. Presentació feines nova Agent Cívica 

 

Olga Llobet, dona pas a la nova agent cívica, Anna Estapé. 

Anna Estapé, informa que una de les seves feines principals és mirar les bosses de fora dels 
contenidors buits o mig buits. Control de bosses que obturen boques de contenidors...  
informa els punts calents on sempre hi ha bosses. Hi ha zones on tornes a passar i 
continuen estant igual. Es fan tickets perquè l’empresa de neteja i torna a passar. 

Albert fa una valoració pròpia del servei, i dona les gràcies a l’agent cívica. 

L’Olga Llobet, comenta que Anna treballa gràcies a un pla d’ocupació de la Diputació. L’Anna 
també s’acosta cada dimarts al mercat setmanal. Ha pogut detectar que un 80% dels 
usuaris continua utilitzant bosses de plàstic. 

L’Anna també controla papereres, tòtems informatius dels parcs, l’estat exterior dels 
contenidors... 

Olga Llobet, li dona les gràcies i la benvinguda al Consell. 

El Regidor Albert Sales, informa sobre les sancions imposades derivades d’accions 
incíviques detectades per l’agent cívica durant el mes de desembre a gener. S’ha sancionat 
unes 35 persones. 

Jordi Marí, pregunta si es fa un control sobre els excrements de gossos a la via pública. 
Comenta que sota el seu pare s’han incrementat. 

Anna informa que no ha trobat molts excrements però sí que s’ha fitxat que al parc riera de 
Tiana 189 sí que hi ha molts excrements. 

 

5. Presentació APS plantada 2021 (una plantada diferent) 

 

En Toni Tubau, dona informació de com serà la plantada popular enguany. Ja fa quatre anys 
que es va canviar d’ubicació dels pins de Can Puigcarbó a un espai de pineda municipal, 
situat a l’espai de la ronda d’Ernest Lluch.  
 
L’any passat, 2020, 25 alumnes de 3r d’ESO van realitzar un projecte d’aprenentatge i servei 
de col·laboració amb la organització i realització de la plantada. Van ser un grup de 25 
joves distribuïts en 5 grups de 5 alumnes. Degut a la situació generada per la COVID-19 no 
es va finalitzar el projecte ni es va executar la plantada. 
 
Aquest any es farà una plantada diferent, aquest any seran els mateixos 25 alumnes els que 
faran les tasques de la plantada, refugis d’insectes amb fusta morta provinent dels arbres 
caiguts per el temporal Gloria... Els mateixos alumnes, a més a més faran la redacció d’un 
article o gravació d’un vídeo.  
 
També  es crearà un jardí refugi de papallones.  



  

  

 
Els treballs es realitzaran un dissabte al matí amb suport de brigada de jardineria. La 
voluntat és que aquests alumnes puguin desenvolupar una acció transformadora, pensada i 
realitzada per ells.  
 
Finalment, en Toni Tubau, convida als membres del consell a fer una visita o passejada a 
partir del 20 d’abril del nou espai i jardí de les papallones. 
 

6. Retirada de bosses per excrements de gossos i dispensadors. 

 
En Toni Tubau, comenta que a la darrera reunió del Consell de Medi Ambient es va parlar 
que hi ha un total de 48 papereres per a la recollida d’excrements de gossos. Aquests 
dispensadors han generant un cost molt elevat de servei, cost de mobiliari i cost de buidat 
i substitució de bosses. Es va prendre la decisió de prescindir d’aquest servei.  
 
S’ha organitzat el calendari de retirada de les bosses i els dispensadors. A partir del dia 29 
de març s’instal·larà un distintiu on s’informa que no hi hauran bosses i que es retiraran els 
dispensadors a partir del 03 de maig del 2021.  
 
Els excrements de gossos es recullen com a resta viària, no tenen una recollida i tractament 
diferenciat.  
 
El Regidor Àlex Robles comenta que vist el mapa de distribució de dispensadors, el que es 
farà serà instal3lar papereres de les convencionals per poder gestionar aquests residus. A 
nivell personal el Regidor comenta que es un tema important tenir en compte que no tots 
els ciutadans han de pagar les bosses de recollida d’excrements.  
 
Francesc Giró, comenta que al nucli urbà es fa aquesta acció, però que cal remarcar que als 
itineraris de muntanya o camins forestals cal tenir en compte que s’ha de recollir 
l’excrement. Moltes vegades la gent deixa el gos deslligat i els excrements al mig del camí.  
 

7. Projecte balcons i terrats florits 

 
L’Olga Llobet, comenta que ara que ha arribat la primavera, es farà un concurs anomenat 
“natura a casa” per fomentar la biodiversitat i alhora guarnir balcons privats. La idea es 
constituir un jurat amb alguns membres del Consell de Medi Ambient. 

En Toni Tubau, comenta que el jurat estarà composat per una persona de Tiana relacionada 
amb la jardineria o floristeria, un persona experta en instagram i un membre tècnic de 
l’Ajuntament. Les fotografies es penjaran a xarxes socials. Hi haurà diversos premis amb 
valors diferents però tots seran una cistella ecològica. 

L’Olga Llobet, comenta que és faci extensiu a la resta de membres del Consell de Medi 
ambient per si algú vol participar i alhora si algun dels membres vol formar part del jurat. 

L’Albert informa que en breu es publicaran les bases. 

 

8. Millores de la gestió energètica. 
 

 

En Toni Tubau, explica que s’ha realitzat un seguit d’auditories energètiques gratuïtes a 



  

  

aquelles llars que han decidit participar de la campanya. En total s’han fet 8 auditories a llars 
particulars i dos a comunitats. S’han realitzat dues presentacions una més divulgativa oberta 
a tothom i una només per les comunitats per tal de comunicar els resultats obtinguts.  

L’Albert Sales, informa sobre els kits. S’han repartit uns kits d’estalvi energètic per els 
participants valorats en 60€. 

En Toni Tubau, indica que els kits estaven conformats per unes bombetes led, airejadors 
per les aixetes, temporitzadors, aïllants per les finestres i sota porta... kit valorat en 60€. 

Albert Sales, dona les gràcies per la bona acollida i comenta que com que hi ha hagut gent 
que ha quedat fora de la convocatòria enguany es tornarà a fer. Informa que l’equip de 
govern aposta per lluitar contra el canvi climàtic realitzant diferents accions. Una altre 
actuació en la línia per exemple és la instal·lació a l’Ajuntament de 83 plaques fotovoltaiques 
finançades per una subvenció.  

El Regidor Sales comenta també que es preveu la instal·lació d’una fotolinera que anirà a 
l’aparcament de l’església.   

 
 

9. Informació relativa al control de la població de la panerola Americana.  

 

L’Olga Llobet, fa un recordatori del calendari de tractaments planificats. 

En Toni Tubau, comenta que el tractament es fa durant els mesos d’abril a octubre. I s’actua 
als barris de la Virreina, Ciutadella, Centre, Sant Jordi i Mn Cinto... i en definitiva on es va 
detectar presencia de periplaneta Americana. Al maig es va fer una inspecció amb càmeres 
pertxa. Es van poder detectar acumulació de restes fecals al sistema de clavegueram i es 
va fer una neteja amb aigua a pressió per eliminar-ho. A partir del mes de maig es fa 
tractament amb pintura insecticida cada dia 15 de cada mes. 

L’any passat es van realitzar inspeccions a l’interior de les llars de la zona de Ciutadella,  
aquest any no es faran aquestes inspeccions a les llars. Si algú detecta periplaneta pot fer 
tractament a l’interior de les seves llars. L’Ajuntament realitza actuacions al clavegueram 
principal.  

Preguntes? 

Jordi Mari, es pot demanar inspecció a domicili? 

Toni Tubau, respon que sí.  Les inspeccions a l’interior dels domicilis, es realitzaran amb un 
tècnic especialista per saber si detecta presència al clavegueram o al clavegueró del propi 
domicili, i quines actuacions es poden realitzar. 

Olga Llobet informa que aquestes inspeccions tenen un cost per l’ajuntament, però no per 
les persones afectades. 

 

9. Precs i preguntes. 

 

Àlex Robles, informa que l’ACA ha donat una subvenció per fer una actuació que cobreix el 
100% de la Riera d’en Font des de la zona dels pisos de Riera d’en Font i fins a l’escola 
Tiziana. Son uns 150.000€ actuació des de setembre a final d’any per replantar espècies 
autòctona i retirar les canyes americanes. 



  

  

Francesc Giró comenta que a la zona de la Riera d’en font hi ha un niu amb un hom mort i 
s’ha de fer tractament te la localització i l’enviarà per whastapp. Informa que enguany es feia 
un cens de mussols del Maresme. Es presta a fer un monogràfic de boscos. Pregunta com 
està el tema del mosquit tigre al cementiri i quines actuacions s’han de fer. 

Toni el convida a Francesc Giró a fer una publicació o parlar del tema amb la Marta de la 
Local de Tiana per explicar com funcionarà el tema de la pastura a les seves finques amb 
l’objectiu de gestionar el sotabosc i prevenir incendis. 

Preguntes? 

Jordi Marí, pregunta sobre el tema de gabions col·locats a la zona del Parc de Joan Armengol  
hi ha punxes per terra, hi ha una nena que s’ha queixat que s’ha punxat. També comenta que 
el tobogan de la Ciutadella s’ha de posar terra i s’ha de retirar el banc a dos metres ja que 
un nen va quedar-se a res de donar-se amb el banc. Posar sorra i treure el banc mes proper 
al tobogan.  

David informa que a la part de jardineria del parc Lola Anglada està malmesa per gossos 
caldria informar que no entrin gossos ja que hi han nens que juguen a la gespa i els gossos 
defequen a la zona. Posar cartells a la gespa prohibit gossos.  

Ramon celebra la neteja de la Riera d’en Font. 

 

 

Àlex Robles, dona per finalitzada la sessió de Consell de Medi Ambient a les 19: 49h. 

 


