
  

  

 
ACTA CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 

 
 

1. Benvinguda  

 

El Regidor, Àlex Robles dona la benvinguda als assistents. 

 

2. Aprovació de l’Acta anterior 

 

El Sr. Francesc Giró fa una esmena de l’acta enviada. Ell no apareix com a assistent al consell, 
però en canvi si constava la seva participació i sí va assistir. En Toni Tubau comenta que 
s’ha rectificat ja donat que l’esmena es va enviar per mail. 

El Regidor, dona per aprovada l’acta anterior amb la modificació que s’ha comentat. 

El  Sr. Ramon Codina comenta que es pugui enviar l’acta poc desprès de la reunió del 
Consell, ja que s’envia juntament amb la convocatòria següent i a vegades passen molts 
dies i ja no es té present exactament el que s’ha parlat. Es comenta des de l’Ajuntament 
que s’intentarà realitzar més sessions de Consell i enviar l’acta abans. 
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• Àlex Robles- Regidor Mobilitat, transport i 
espai públic. 

• Toni Tubau  - Tècnic mitjà de Medi 
Ambient 

• Toni Campmajó - Agent Cívic Ambiental 

• Empar Cortès – Administrativa Oficina  
d’Educació Ambiental 

• Anna Toffoli – Informadora del Parc de la 
Serralada de Marina 

• Jordi Marí – Junts per Tiana 

• Ramon Codina – Veí de Tiana 

• Georgina Aixelà – Grup d’astronomia de 
Tiana 

• David Hernampérez –Tiana Actua 

• Juli Gaitano – Representant Tiana Actua 

• Francesc Giró – APFSLC 

• Albert Sales – Regidor PSC  
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Abans de començar 

Abans de començar la sessió es presenta les famoses Rachel Carson, Wangari Maathai, 
Berta Càceres, Vandana Shiva, Jane Goodall, Greta Thunberg... Dones científiques, 
investigadores, naturistes, estudiants... en defensa del medi ambient per tal de commemorar 
el dia de les dones del 8 de març. 

 

3. Dades recollida residus 2020 

 

Toni Tubau, presenta les dades de recollida d’aquest 2021. Es comenta sobre els kg totals 
recollits a Tiana, es parla de la tendència dels darrers anys en el canvi d’hàbits de consum...  

En referència a la recollida d’orgànica s’ha notat una reducció dels Kgs recollits en 
comparació al 2020. Hi ha una diferència del 6,79% en relació al any 2020. Es comenta que 
la disminució pot tenir alguna cosa a veure amb la situació de confinament viscuda durant 
els mesos de març-abril i maig de 2020.  

Pel que respecte a la recollida de la fracció resta veiem que ha augmentat en un 8,2% en 
referència al any anterior.  

En quan ha recollida de selectiva veiem que han augmentat, tant envasos en un 1,31%, paper 
un 2,33% i vidre un 1,66%.  

La recollida selectiva es situa a l’entorn del 90% (selectiva bruta) i si tenim en compte la 
recollida a la deixalleria ens situaríem en un 80-85% com anys anteriors. 

Podem veure que els voluminosos augmenta un 43,8% respecte al 2020. L’any 2020 es van 
realitzar menys serveis degut al confinament. La recollida de roba baixa un 9,52%, Piles 
augmenta un 1,61%.  

A destacar l’augment de la recollida de l’oli domèstic de cuina usat que augmenta un 61,35% 
respecte al 2020. Això està relacionat amb la campanya que es va realitzar i que més 
endavant es comentarà. 

En quan als abandonaments baixa un 4,94%. 

Referent a la recollida de l’oli de cuina usat, l’any 2021 es va fer una ampliació amb 3 nous 
punts de recollida, passant de cinc punts a vuit punts de recollida. S’han instal·lat al barri de 
la Virreina al carrer Tarragona amb Lleida al camí dels Francesos, a la zona de les Costes a la 
Ronda d’Ernest Lluch amb camí dels Francesos i una tercera a Ciutadella al Parc Dr. 
Barraquer. S’han posat aquests nous contenidors al costat dels contenidors de roba per 
oferir a la ciutadania punts de recollida de residus més complerts.  

Als comerços es va fer campanya de foment de la recollida de l’oli de cuina usat, explicant 
com calia gestionar l’oli i on es podien trobar els punts de recollida d’oli al carrer. Es van 
posar uns collarets a les ampolles indicant els punts recollida. Aquesta campanya es va dur a 
terme gràcies a una subvenció del 2019 de l’Agència de Residus de Catalunya. 

Preguntes? 

Albert Sales, comenta que actualment hi ha més àrees de recollida que al 2014. S’ha 
incrementat les àrees ja que hi ha més veïns i per tant més residus, amb àrees i més reforç 
del servei ja que al Ple passat es va fer una aprovació d’una ampliació de servei de recollida 
de contenidors. 

Juli, pregunta per les dades de la deixalleria si està desglossat o es com a residu. 



  

  

Toni Tubau, comenta que queda tot desglossat, es presenten les dades de fracció vegetal, 
runa, aparells elèctrics, pintures, voluminosos, resta... 

Albert Sales, comenta que es degut a l’aportació de Montgat i Tiana a la mateixa deixalleria. 

Toni Tubau, informa que per obtenir aquestes dades es resten les dades de Montgat, ja que 
només es tenen en compte les dades dels Tianencs per fer aquest resum, ja que la 
deixalleria es compartida a finals d’any es resta els kg aportats per part de Montgat.  

 

4. Presentació plantada popular 2022 

 

En Toni Tubau, comenta que l’any 2021 la plantada no es va fer de forma habitual en el seu 
format original, però en canvi es va fer amb el servei d’aprenentatge i servei amb Institut de 
Tiana on van participar un total de 25 alumnes. Es van fer diferents actuacions: caixes nius, 
refugis, amb fusta provinent d’arbres, creant un refugi per les papallones, fent menjadores 
per ocells. Es van fer activitats per la plantada amb alumnes de l’Institut. 

Aquest any es farà el diumenge 03/04/22 al mateix espai al Parc de les olors zona pineda 
d’Ernest Lluch. Recuperant el seu format habitual. Es farà replantada d’algunes illes amb 
plantes aromàtiques, també es faran diferents tallers com abans del 2020. 

Toni Tubau, convida a tots els assistents a participar, ja que es necessita gent, per donar 
suport a la plantació i muntar activitats. Es demana voluntaris. 

Juli, comenta que encara té guardades les fulles de llavors per fer un taller i es proposa per 
dinamitzar-lo. 

5. Campanya de poda i nou contracte 

 

En Toni Tubau, comenta que aquest any s’ha licitat el contracte de gestió integrada de 
l’arbrat viari que incorpora la poda, tractaments fitosanitaris i replantació.  El contracte té un 
pressupost de 56.988,01€. 

El Regidor Àlex Robles, comenta que l’adjudicatari, es una empresa de Tiana IGREEN ECO 
CONCEPT SEERVICES S.L. El contracte és per els anys 2022 i 2023 amb una possible 
prorroga per l’any 2024.  

En Juli Gaetano, pregunta si s’inclou el tema de l’aprofitament de les restes de poda per 
parcs i jardins i fer així una millor gestió dels residus generats. 

En Toni Tubau, comenta que les restes de poda es trituren i la idea és poder-les anar 
utilitzant a parcs i jardins municipals com a encoixinat.  

Juli, comenta que és també bo que sigui una empresa de Tiana o d’un municipi proper a 
Tiana per tal de minimitzar els desplaçaments i reduir les emissions de CO2. Per futures 
licitacions caldria poder tenir en compte que siguin empreses locals. 

L’Albert Sales, informa que no es podria incloure a la licitació la clàusula de que sigui una 
empresa de Tiana ja que en els concursos cal vetllar per la igualtat d’oportunitat a totes les 
empreses. 

En Jordi Marí, pregunta per la tipologia de productes fitosanitaris que l’empresa utilitzarà per 
fer els tractaments. Cal vetllar perquè siguin el més natural possible, ja que es va aprovar al 
ple. 

En Toni Tubau comenta que de fet es el que es demana sempre a les empreses, i està 



  

  

indicat al contracte. Els productes indicats per cada plaga de l’arbrat a aplicar venen 
proposats per l’empresa amb coordinació amb l’Enginyer Tècnic Agrònom. Sempre es fan 
treballs amb sabons poc agressius, s’ha de dedicar més temps, però es un procediment 
més natural. Referent a la poda, tothom s’imagina que es poden tots els arbres dels carrers. 
Hi ha arbrat que es poden cada any o cada quatre, o no ja que bé determinat pel tipus 
d’arbrat, les característiques del carrer... No es poda per contracte, sinó per condicions i 
tipologia d’arbrat, anual, bianual o cada quatre o cinc anys. Es valora per la proximitat de 
l’arbrat a les façanes, per incidències amb la fructificació, per interacció amb serveis, 
senyalització vertical, estat fitosanitari, per interacció amb l’enllumenat públic, a la poda dels 
plataners es valora quins es poden i quins no. Ja que es farà poda d’hivern a les moreres i 
també es farà la poda de tardor a l’arbrat de fulla caduca com son els plataners. No es poda 
per contracte, sinó per condicions i tipologia d’arbrat, i en quin estat està l’arbrat. 

L’Albert Sales, comenta que aquest any augmenta la poda amb el contracte. 

En Toni Tubau, informa que a la poda d’hivern, es podaran un total de 350 arbres de tot 
Tiana més la poda de tardor, es podaran en total uns 433 arbres. Amb la poda de parcs i 
jardins municipals la xifra augmenta fins a 561 unitats d’arbrat viari, que aquest últim no està 
dins del contracte de poda, sinó al contracte de parcs i jardins. 

 
6. Ampliació recollida de residus i neteja viària. 

 
El Regidor Àlex Robles,  comenta que es un tema que s’ha estat lluitant durant molt de 
temps, per tal de poder ampliar el servei de recollida de residus ja que ha esdevingut 
insuficient. Disposàvem d’un vehicle, però no del personal per això es va fer l’ampliació de 
residus. Amb aquesta ampliació s’augmenta la freqüència del buidat de contenidors, moltes 
bosses s’han d’empènyer, ja que sinó hi ha abocaments i abandonaments de bosses al 
costat dels contenidors. 
 
En Ramon Codina, comenta que les bosses s’han d’emprenyar cap a dins. 
 
L’Àlex Robles, informa que  s’ha aconseguit els darrers mesos una situació millor, derivada 
d’aquesta ampliació. 
 
L’Albert Sales, comenta que el problema del servei va ser pel canvi d’encarregat del servei. 
Es va posar un encarregat nou que no es coneixia la zona el municipi.  
 
En Toni Tubau, comenta que aquesta ampliació era necessària ja que el contracte vigent és 
del 2014. Han passat 6-7anys, la població ha augmentat en 1.500 persones i els hàbits de 
consum han variat molt. Aquests fets han generat trobar-nos habitualment amb 
contenidors plens. Aprofitem també recursos que ja teníem, com el camió que només surt 
a la nit. S’han afegit tres jornades de recollida de contenidors, d’envasos i un peó nou de 
neteja viària dos dies entre setmana, dissabtes, diumenges i festius amb un pressupost de 
54.493,08€ anuals. L’ampliació de neteja viària ha d’ajudar a resoldre temes d'abocaments 
per part dels joves a parcs i jardins, la neteja viaria de noves zones com Neus Català.  
 
En Ramon Codina, puntualitza sobre les tres jornades que es comenta. Això no vol dir que el 
contenidor es buida 3-4-5 cops per setmana. 
 
En Toni Tubau contesta, correcte, depèn de l’àrea i del servei que cal realitzar en aquell punt 
concret. Hi ha contenidors que es buiden un cop per setmana i n’hi ha d’altres que es buiden 
4 o fins hi tot 5 cops per setmana. S’han afegit més servei. Fins ara es disposava de sis 



  

  

jornades i ara se n’ha afegint tres mes. 
 

7. Nou contracte Deixalleria 

 
En Toni Tubau presenta el nou contracte de la Deixalleria. Aquest nou contracte es va iniciar 
el 10 de desembre del 2021. S’ha canviat el licitador i ara la deixalleria l’explota FCC. Amb un 
pressupost: 85.607,26€/any i una durada de tres anys  més un de pròrroga. 

Juli, pregunta si dins del pressupost, es té en compte el canvi dels contenidors. 

En Toni Tubau, comenta que hi han millores, es modificaran les lluminàries, millores en temes 
de seguretat com l’alarma, alguns contenidors... 

En Juli puntualitza, no em referia això, dins dels 80.000€ si entra el buidat d’aquests 
contenidors. 

En Toni Tubau, es fa dintre del contracte. El buidat dels contenidors, rentat de cara, 
reparació, canvi, tanques, senyalització... 

L’Albert Sales, comenta que el cost de la deixalleria és al 50% Tiana i Montgat. 

En Toni Tubau, comenta que els descomptes de l’AMB funcionen igual en quan a visites 
anuals a la deixalleria sempre i quan mostris el carnet a cada una de les entrades que realitzis. 

 

8. Projecte conservació i manteniment llera Riera d’en Font. 
 

En Toni Tubau, informa que gràcies a la subvenció del 100% de l’import concedida per 
l’ACA, el 14 de març del 2022 es començarà a realitzar les feines d’arranjament de la Riera 
d’en font des de Can Jordana fins l’Escola de Música i Dansa. L’actuació consisteix en la 
retirada de flora i especies invasores Canya americana, robínies, flora i plantes invasives... 
així com també la replantació amb plantes autòctones. El pressupost de l’actuació és de 
150.000€. Es divideix en dos trams: 1-Can Jordana fins el pont de Can Gaietà i 2- fins a 
l’Escola de Música i Dansa. Les obres es faran condicionades al tempo que marca la natura.  

Primer es retiraran les canyes, posteriorment retirar part vegetativa i a finals d’any la 
replantada, abans del 31 de desembre 2022. La setmana del 14 de març del 2022 s’inicia 
l’obra amb el replanteig de les actuacions.  

S’ha demanat una nova subvenció de l’ACA per continuar amb el projecte però cap a dalt, 
del Carrer Verge del Carme fins al carrer de Can Gosch, projecte retirada canyes, flora 
invasiva i replantació flora autòctona. 

Àlex Robles, comenta que es un projecte respectuós amb la flora autòctona i el qual a la 
zona de Riera d’en Font, descuidada, hi ha molta canya invasora, brutícia... es guanyarà una 
zona molt gran per passejar o gaudir-la. 

En Toni Tubau, comenta que el període d’actuació serà del 14 de març del 2022 fins al 31 de 
desembre del 2022, tot i així hi haurà moments en els quals no es podrà actuar donat que hi 
ha un període de nidificació d’aus que cal respectar, prevenció d’incendis...  

En Jordi Marí, pregunta si s’ha demanat subvenció per executar un projecte per la Riera a la 
part de dalt. 

En Toni Tubau, comenta que s’ha demanat una subvenció per la part de dalt, per donar 
continuïtat al projecte. 

En Jordi Marí, perquè no es fa al revés si es fa transitable la riera, per quin motiu no es fa 



  

  

primer la part de dalt ja que s’arrosseguen pedres i sorra. 

En Toni Tubau explica que l’objectiu és que les avingudes d’aigua, les rierades no 
produeixin afectació a la ciutadania per acumulació de canyes i aquestes puguin formar un 
tap al pont a Cals Frares o Can Gaieta. A la zona de dalt  al camí dalt d’Alella no hi ha tanta 
afectació, si que hi ha el pont dels horts on es dona una petita concentració de canyes, 
sorra i pedres. 

En Jordi Marí comenta que, cada cop que plou, s’ha de treure sorra i pedra. Fent primer la 
part de dalt i desprès fer la part de baix, l’Ajuntament ho ha de treure amb bobcat, primer 
arreglar la part de dalt i desprès la part de baix. 

En Toni Tubau, comenta que la dinàmica natural de les rieres és permetre el flux de l’aigua i 
arrossegar pedres i terra, sediments, fins al mar. Això amb aquesta actuació no s’evitarà. El 
que és fa és tant sols retirar allò que l’home ha aportat els darrers anys com és la flora 
invasiva i intentar deixar l’espai de riera com hauria de ser. 

Àlex Robles, aquesta actuació no respon a que les rieres baixin plenes de sorra i pedres pels 
carrers, sinó a que cal fer actuacions a les rieres promocionant la vegetació autòctona no la 
més invasora. 

Albert Sales, comenta que calia fer front a aquestes actuacions, cal cuidar i millorar les 
Rieres.  

Toni Tubau, es una riera, i no deixa de ser un curs natural de sorra i pedres per on hi passa 
aigua. 

L’Albert Sales demana saber quin tipus d’espècies, quin tipus d’intervenció i projecte es 
farà. 

En Toni Tubau comenta que el projecte està penjat a la web de l’Ajuntament. Exposat al 
públic i que es van poder realitzar al·legacions en els tempos previstos per llei. 

En Francesc Giró comenta sobre la possible retirada d’arbres morts. Un arbrat mort per la 
zona de la riera, sinó cau i està estable, és millor deixar-lo. Moltes d’aquests arbres morts 
acaben sent refugi per la fauna. Fa uns mesos es va detectar en aquest punt un niu de picot 
garser petit. El va localitzar el Director de l’Institut Ornitologia. 

En Toni Tubau, pregunta la ubicació es per Can Jordana cap a baix, per poder quedar i fer el 
marcatge de l’arbrat i fer-ho amb el director d’obra, per a que ho tinguin en compte i no el 
retirin. Es retiraran els arbres que impedeixin el curs de l’aigua. 

Francesc Giró havia fet projectes fa vint anys i Aprèn que és l’empresa que realitzarà les 
feines és una empresa molt respectuosa amb el medi. 

En Toni Tubau comenta que la puntuació alhora de l’adjudicació s’ha tingut en compte 
haver executat altres projectes amb la línia de restauració. Es van presentar quatre 
empreses a la licitació per un pressupost total de 150.000€ l’adjudicatari del Lot 1 va ser 
Arico Forest S.L. amb 35.754€ iva no inclòs i l’adjudicatari del Lot 2 va ser Aprèn Serveis 
ambientals S.L. amb 69.350€ iva no inclòs. 

 
9. Presentació del projecte compostatge comunitari al carrer Sant Antoni. 

En Toni Tubau exposa que per substituir la recollida d’orgànica en Juli ha promocionat un 
projecte de compostatge comunitari al seu carrer implicant tots els veïns i veïnes. 

En Juli comenta que és Tècnic Superior en gestió de recursos naturals, mestre jardiner i 
compostaire. Comenta que la idea va néixer donat que està realitzant un curs de 
compostatge i també que sempre li ha agradat el compostatge i n’ha realitzat amb les 



  

  

restes del seu hort. Tiana sempre hem sigut pioners, però en aquest tema, s’ha quedat 
estancada. Cal reduir el número de residus totals que generem. Amb la gestió 
descentralitzada d’algunes de les fraccions com la fracció orgànica, reduïm els nostres 
residus aportats a plantes.  

Si realitzes compostatge pots obtenir un descompte però ja es parlarà un altre dia. El 
compostatge necessita un bon seguiment i acompanyament. En aquest cas al carrer Sant 
Antoni, es un carrer amb veïns que volen fer compostatge comunitari. Gairebé tots els 
veïns del carrer participaran del projecte. Es disposarà de tres compostadors, amb un color 
verd, taronja i vermell, depenent del procés de compostatge que s’estigui duent al seu 
interior en cada moment.  

Tot just s’ha fet la prova i s’ha engegat ara el projecte. En Juli s’encarregarà personalment 
durant un any, setmana a setmana. En aquest carrer ja no es faria recollida PaP d’orgànica.  
Destacar que l’Ajuntament, ha fet la cessió dels compostadors i valora aquesta figura i 
planteja com a model aquesta nova gestió de la fracció orgànica. En Juli comenta que està 
a la vostra disposició, obert per centralitzar el compostatge dubtes i preguntes. 

En Toni Tubau comenta que als horts municipals també s’està valorant iniciar un projecte 
de compostatge amb els seus usuaris ja que es genera molt residu vegetal. 

En Francesc Giró comenta que fa unes setmanes va trucar a Medi Ambient i Policia Local, ja 
que hi ha cremes de restes vegetals de jardineria, gent que no vol anar a la deixalleria. 
Sembla increïble que al 2022, es cremin restes de jardineria. A Ca l’Andreu, tot es tritura, tot 
es fa compost. En dos, tres anys s’hauria de fer la prohibició de crema de restes vegetals 
de jardineria i agrícola, per donar la volta i que a Tiana no es cremi i es trituri. És un repte 
per Tiana i que es declari vila lliure de cremes vegetals. 

 

9. Precs i preguntes. 

 

En Toni Tubau, comenta que està d’acord en que cal fer alguna cosa en aquesta línia. Mirant 
les dades de fracció vegetal de la deixalleria es veu clarament que és una de les fraccions 
que més percentatge representa.  

En Juli exposa que hi ha èpoques de podes que la deixalleria omple dos contenidors diaris. 
Seria important a nivell municipal es pogués reduir aquesta despesa. Es podria fer triturat 
vegetal de la fracció vegetal, o fer compost, per donar a l’estructura al sòl, es fácil 
aconseguir de fons europeus 2030. Punts 11-12-13-15 dels ODS. Punts 3 reducció 
d’emissions de transport, salut i benestar. I a més a més dones feina a la resta de gent, 
aquests calers serien retornats subvencionats per a l’Ajuntament. Tiana està adherit al Pacte 
d’Alcaldes i Alcaldesses. Implica que hi ha estudis de riscos i vulnerabilitats pel canvi 
climàtic. Segons el perfil climàtic de Tiana, som vulnerables a plagues, riuades, pèrdua 
d’ecosistemes, de fauna i biodiversitat... Un altre cosa és que la deixalleria està obsoleta cal 
un nou dimensionament. 

Albert Sales, comenta que hi ha el projecte de la nova deixalleria que va al altre costat de la 
B-500 a la zona on hi havia les pistes del New Sport. Caldria fer un estudi, fent un projecte i 
ben dimensionat i com reubicar-ho. 

Juli comenta que fent un estudi, de la runa i restes vegetals que son les fraccions que més 
es genera. Que es pot fer aquí amb aquests residus. 

Albert Sales, pregunta si el triturat de les restes vegetals també es pot llençar als escocells. 

Juli, si que es pot, es molt interessant son tot avantatges, el pas que s’ha de donar com a 



  

  

concepte de residus, la resta vegetal no es un residu, es un recurs. Es una necessitat. 

En Toni Tubau, es pot aprofitar aquest residu vegetal, triturar-lo per fer encoixinat etcètera. 
Però  cal tenir espai per triturar,. També caldria un espai per reparacions electrodomèstics, 
allargar la vida dels electrodomèstics, compartir o deixar  coses no comprar. 

Juli, fer una biblioteca d’objecte petits on poder fer un lloguer o préstec d’estris i objectes 
a Tiana, es igual el color polític, que hi hagi al Ajuntament. Cal compromís de tots. 

L’Albert Sales, informa que el comissionat té un projecte d’una compostadora gegant. 

Juli comenta que potser una compostadora gegant no cal, una trituradora, dos persones 
treballant, gestionant de manera puntual els residus generats... 

L’Àlex Robles, comenta que es interessant, primer buscar l’espai i gestionar aquest espai per 
la trituradora. 

En Toni Tubau comenta que l’espai i les condicions cal que siguin adequades per la 
deixalleria, lloc actual està obsolet tal com s’espera, per a Tiana. 

L’Albert Sales, pregunta als membres del Consell que els hi semblaria augmentar la recollida 
porta a porta amb les tres fraccions que manquen per saber la resposta del ciutadà, es 
traurien els contenidors de paper, plàstic i vidre del poble. 

L’Àlex Robles, comenta que per fer aquest pas es necessita un estudi seriós, ja que s’està 
treballant en aquesta direcció. Caldria valorar el calendari de recollida de cada fracció. 
Aquesta modificació pot comportar un canvi d’hàbits de consum per tots. 

Francesc Giró, en els propers anys també caldrà implementar el retorn d’envasos, molta 
gent farà el canvi dels bricks d’un sol ús a envasos reutilitzables o retornar els envasos de 
vidre per diners per 5 cèntims o el que correspongui. 

En David Hernampérez, davant d’una urgència climàtica, manca un consens polític a nivell 
d’Ajuntament, també cal una implicació social i de tots els partits, desprès fer un estudi, 
som un municipi que comparteix la zona amb els porcs senglars, problemes als parcs, 
escombraries, amb paneroles, alarma social... cal sensibilitzar al ciutadà, com la gestió de 
boscos, ja que si es cremen els boscos, estan en situació lamentable. Valorar les sancions si 
no compleixen amb el reciclatge per exemple deixant-ho fora del contenidor, posant una 
multa, sanció i valorar la gent que sí ho fa bé. Valorar a qui ho fa bé. Renovar la normativa 
que reglamenta les sancions. 

L’Albert Sales comenta que sancions es van posar unes 40, i es feia un seguiment, però la 
segona vegada, ja treien el nom i les identificacions dels residus mal abocats o sense 
separar, inclús es va perseguir de qui era una banyera abandonada als contenidors a través 
de les llicència d’obra. 

David Hernampérez, comenta que la sanció s’ha de compensar i saber posar la sanció ni tant 
sols pujar la sanció 60€. Responent a la preguntar d’emergència social ho veu difícil, igual 
que la deixalleria si ho veu bé, tema de restes vegetals, per la reducció de CO2. 

Toni Tubau comenta que en el tema de gestió de residus, si es decideix fer ampliació del 
Pap, entenent ja que tothom ja a casa seva esta fent selecció correcte dels residus... quan 
es fan noves implantacions el model genera dubtes, perquè és un nou model i diferent al 
que estan acostumats. El nostre cas és diferent. Hem de tenir en compte que aquí es coneix 
el model i ja fa vint-i-dos anys que es recicla amb el model PaP. El tema dels animals 
salvatges com els porcs senglars: tots els nous habitatges estan obligats a tenir un armari 
tancat pels cubells de recollida. Els senglars baixen a la zona de Vessants i Costes venen a 
buscar menjar matèria orgànica.  La Gestió de Boscos aprofitant que en Francesc Giró, es 
entre nosaltres, i ell coneix la realitat de les gestions forestals podem aprofitar perquè ens 



  

  

ho comenti. L’Ajuntament va fent franges de manteniment de 25m entorn urbanitzacions, 
PPI, Can Puigcarbó, zona Mas Ram... 

En Francesc Giró comenta que ell es membre de l’APF de la Serralada Litoral Central de 
Tiana. És la millor fórmula per poder fer gestió forestal, en prevenció d’incendis amb un 
molt baix cost o cost zero per els propietaris. A Tiana actualment son tres membres. Reben 
subvenció per fer aclarides, franges... els propietari no hi guanya, però tampoc ha de posar 
diners. Els Ajuntaments mes actius son els de Cabrera, Cabrils, Teià, tenen un tècnic que 
identificant els propietaris. Afavoreixen l’Alsina, roure i no el pi, que es mes combustible, si 
mireu el Rocar es posa gris, hi ha molta afectació per Tmicus. 

Toni Tubau, comenta que tot es parcel·la rústica i la seva identificació és complicada. 

Francesc Giró, comenta que la zona del Rocar es dels Grau i que podria aconseguir localitzar 
altres propietaris. 

L’Albert Sales informa que hi ha propietaris que donen les seves propietats als Ajuntaments, 
va haver un cas que van enviar la seva advocada ja que el propietari era de Madrid i volia fer 
la donació a l’Ajuntament ja que no sabia que fer amb les parcel·les. 

En Ramon Codina comenta que amb referencia al projecte de millora d’en Riera d’en Font,  a 
Can Roca, el camí baix d’Alella, el tram de Can Roca cap a la Virreina, no es pot passar ni a 
peu, antigament es passava amb cotxe i ara no es pot fer ni a peu en tota la zona.  

En Toni Tubau explica que aquesta neteja la fan dos operaris de la brigada verda. 

En Ramon Codina destaca que seria important en cas d’incendi mantenir el pas de vehicles 
per aquell indret i així pugin passar els bombers. Sobre el canvi la recollida PaP total sinó 
s’aconsegueix tornar envasos a comerços, serà difícil pel volum a recollir, sobretot el plàstic 
i cal promoure comprar coses que no estiguin envasat en plàstic. 

L’Albert Sales exposa que l’Ajuntament no te força per fer aquest canvi tant gran al comerç. 
Ha de tenir una pressió ciutadana, per reduir el material de plàstic al domicili. 

En Ramon Codina comenta que s’ha de modificar l’ordenança de l’Ajuntament sinó no 
s’aconseguirà que el comerç que es retorni els envasos o redueixin els  envasos de plàstic, 
tots fent pressió per reduir-ho. 

En Toni Tubau exposa que la pressió l’ha de fer el consumidor, comprar sense envasos de 
plàstic, sense envasar es responsabilitat del consumidor. És ell el que pot aconseguir que el 
mercat canviï. 

L’Albert Sales, diu que no es pot comprar a una carnisseria, ja que no hi ha una oferta prou 
gran de comerç a Tiana on fer la comparativa.  

Toni Tubau, reciclar més i reduir els residus, els consumidors poden escollir el que compren 
i reduir els seus residus, en canvi Ajuntament poc pot fer, com el retorn d’envasos, que 
anteriorment ha comentat en Giró, no depèn de l’Ajuntament sinó d’un organisme superior. 

En Ramon Codina pregunta sobre una finca particular situada sobre el cementiri. Comenta 
que hi ha una cinta policial i una zona ballada amb filferro. Comenta que pot ser perillós. 

En Francesc Giró, propietari de l’espai, dona l’explicació. Allà hi aniran vaques i rucs, dos 
mesos fent pasturatge, abans de l’estiu, per reduir sota bosc i així fer una gestió més 
eficient dels boscos. Hi haurà un pastor elèctric, pel tema del manteniment les vaques  
tenen un punts d’aigua... Informa que en tres, quatre mesos vindran a pasturar. És important 
controlar el tema dels gossos que hauran d’anar lligats. Hi haurà un pas per bicicleta i per 
poder passejar i anar a peu. 

En Toni Tubau comenta que s’haurà d’informar als informadors del Parc i coordinar-ho 



  

  

perquè els caps de setmana es pugui donar informació al punt del cementiri ja que és una 
zona força transitada. 

Francesc Giró, comenta que el ramat possiblement arribarà dijous. 

Àlex Robles comenta que en Guillem Ferrer li ha enviat un whatsapp  preguntant pel tema 
de la vespa asiàtica, que hi ha hagut una crescuda exponencialment, també pregunta per la 
cotorra argentina que fa malbé els cultius i sobre el tema processionària i paneroles, per 
poder avançar el calendari d’actuacions contra aquestes espècies per fer els tractaments 
corresponents. 

En Toni Tubau comenta que sobre la processionària es fa tractament als pins que son 
municipals, parcs i jardins com la zona de Can Puigcarbó, aquest any només s’ha detectat a 
un pi i ja s’ha fet tractament. 

Albert Sales informa que la part de les terrasses de Sant Romà, hi ha processionària i també 
a la zona de la B-500. 

En Toni Tubau informa que aquells pins en concret son d’un particular. 

En Francesc Giró destaca que no es pot obligar als propietaris, ja que la processionària 
ataca a tots els pins i els tractaments, per norma general, maten totes les papallones. Pel 
que fa al tema de la cotorra, comenta que es menja tota l’ametlla, s’ha reproduït per tot 
arreu. Es menja tota l’ametlla, pèsols, tomaqueres.  

Àlex Robles comenta que fa una setmana va sortir una publicació sobre una captura que 
l’Ajuntament havia previst relacionada amb els coloms, i alhora parlava de les batudes de 
porcs senglars. 

Toni Tubau, pregunta si hi ha molta més presencia de cotorra argentina. 

Francesc Giró, que és ornitòleg aficionat, comenta que si hi han falcons desapareixen les 
cotorres. Pel que fa a la Vespa asiàtica hi ha més presencia i que comença a estar fora de 
control. 

En Toni Campmajó comenta que hi ha un vídeo cossolà d’un Asturià que els hi posava 
Martini, el més barat en un tros d’ampolla amb com un embut a la part superior i en 
capturava moltes. El tema de la vespa asiàtica ho porta la Maria Mico a Tiana. 

En Toni Tubau explica que  s’han detectat recentment diferents nius inactius a Can Gaietà 
un altre al carril bici, a Castellar... tots sense activitat. El  tema de les paneroles finalment es 
va fer una licitació del contracte. 

Juli comenta que sestà organitzant una fira de la terra, cap al maig o al juny. Una fira amb 
comerciants de Tiana, un espai que pot ser adequat per fer xerrades on l’Ajuntament podria 
fer sondeig de diferents projectes i fer poble. 

En Toni Tubau comenta que es pot valorar instal·lar un estand per fer difusió de temes de 
caire ambiental. 

Àlex Robes, dona les gràcies per la participació activa i es dona per finalitzada la sessió del 
Consell de Medi Ambient a les 20:20h. 


