
  

  

 
ACTA CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 

 
 

1. Benvinguda  

 

L’Alcalde, el senyor Isaac Salvatierra, dona la benvinguda als membres del Consell de 
Medi Ambient, juntament amb el senyor Albert Sales Primer tinent d’alcaldia i regidor 
de sostenibilitat i agenda 2030 i la senyora Núria Amado regidora d'urbanisme 
sostenible com a nou Govern i el Comissionat de medi ambient Juli Gaitano. 

 

2. Aprovació de l’Acta anterior 

 

El Sr. Alcalde Isaac Salvatierra, dona per aprovada l’acta anterior, desprès de la 
proposta de correcció de l’esmena presentada pel Sr. Francesc Giró, com a 
representant APF Serralada Litoral Central.  

Es dona per aprovada l’acta anterior, amb l’esmena comentada. 

Data realització          14 de juny 2022  Versió document  Vers. 1 
      

Hora inici / final  19:00 h 20:30 h  Data redacció  
15 de juny 2022  

revisió 16 de setembre 2022 
      

Assistents i representants  Ordre del dia 
      
 

• Isaac Salvatierra- Alcalde 

• Albert Sales – 1r Tinent d’alcaldia 

• Núria Amado – Regidora d’urbanisme 
sostenible 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 

• Lluís Gallen – Acist Tiana 

• Ramon Codina – Veí de Tiana 

• Georgina Aixelà – Grup d’astronomia de 
Tiana 

• Josep Samitier – Grup excursionista Tiana 

• Juli Gaitano – Comissionat de Medi 
Ambient 

• Francesc Giró – APFSLC  
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3. Presentació nou Govern 

 

Es dona pas al següent punt del dia i es presenta l’equip de Govern que formarà part 
del Consell de Medi Ambient. L’Alcalde Isaac Salvatierra presenta la regidora Núria 
Amado que s’encarregarà de la part que conforma l’espai públic en tota la seva 
dimensió, neteja viària, recollida de residus, parcs i jardins... 

Per altre banda també es presenta el primer Tinent d’alcaldia Albert Sales, que 
s’encarregarà més dels temes relacionats amb la sostenibilitat, agenda 2030, canvi 
climàtic accions per pal·liar la situació d’emergència climàtica que estem vivint... 

 

4. Presentació del nou comissionat 

 

Es presenta el nou comissionat de medi ambient Juli Gaitano. En Juli, ha esta vinculat al 
Consell de Medi ambient des de ja fa uns quants anys. També ha estat membre de 
l’associació “Tiana Cultiva les seves llavors” i actualment de “Tiana Actua”. Molt compromès 
amb temes relacionats amb l’emergència climàtica, pal·liar els efectes del canvi climàtic, 
mobilitat sostenible... També realitzarà accions relacionades amb la gestió de les zones 
boscoses de Tiana promocionant l’Associació de propietaris forestals de la serralada litoral 
central. 

 

5. Problemàtica amb els senglars i accions desenvolupades 

 

L’Alcalde Isaac Salvatierra comença exposant que, per tal de reduir incidències relacionades 
amb el senglar, s’ha decidit realitzar diferents accions pedagògiques dins de la mateixa 
campanya enfocades a la ciutadania. Una de les accions posa el focus sobre la recollida 
porta a porta amb dos missatges molts clars, el primer treure les bosses d’orgànica o resta 
dins del cubell corresponent i en segon lloc penjar el cubell sempre que sigui possible. S’ha 
subvencionat la instal·lació de nous penjadors comunitaris i s’han dut a terme batudes de 
senglars per part de la societat de caçadors de Tiana. També s’ha volgut explicar com cal 
actuar davant d’una trobada amb aquests animals al carrer. Cal dir que la problemàtica dels 
senglars no és només de Tiana, sinó que la majoria de municipis han de conviure amb 
aquesta problemàtica i les molèsties associades a aquesta fauna. Fins hi tot Barcelona ha 
hagut de realitzar diferents accions per tal de pal·liar els efectes de l’entrada dels senglars. 

El Regidor Albert Sales comenta que fa unes setmanes es va poder reunir amb la Societat 
de Caçadors per tractar la problemàtica de la sobrepoblació de senglars i la presència dins 
del tramat de carrers. Comenta també que la Generalitat està en contacte amb les societats 
de caçadors per arribar a un seguit d’acords que permetin realitzar batudes de forma segura 
i sostenibles econòmicament. Exposa també la problemàtica relacionada amb el tancament 
perimetral i de camins quan es realitzin batudes per tal d’evitar accidents com els succeïts 
fa unes setmanes amb un ciclista. S’està acordant posar informadors als camins de les 
zones on es realitza batudes per tal d’evitar problemes i poder informar correctament als 
usuaris del bosc. 

En Toni Tubau presenta les imatges de la campanya que recentment s’ha iniciat. Exposa la 
problemàtica que es genera quan es deixen bosses del porta a porta sense cubells i també 



  

  

bosses amb restes de menjar al costat dels contenidors. La problemàtica també es genera 
a punts concrets com a la font de l’alba, que es troba dins de l’espai protegit del Parc de la 
serralada de Marina i on moltes famílies, sobretot quan fa bon temps, fan pícnics i deixen 
restes de menjar a les papereres. També la presència de senglars al municipi ens genera 
problemàtiques als espais de parcs i jardins ja que malmeten les zones de reg, espais de 
prat, noves plantacions... s’exposa que en espais com el Parc de la riera 189, es va evitar 
l’entrada dels senglars delimitant l’espai amb tanques, però no podem posar tanques a tot 
Tiana. Les imatges i informació de la campanya s’ha compartit via xarxes socials, també 
s’han fet cartells en paper que s’han col·locat a diferents cartelleres, també s’ha adaptat la 
informació a plafons que s’han instal·lat als llocs amb més presència d’aquest animal. 

També s’ha fet una bustiada a tots els habitatges de Tiana per fer arribar aquesta 
informació a tots els veïns. 

En Francesc Giró comenta que a Collserola es fan batudes des de fa molts anys, però que hi 
ha la problemàtica de que en aquell espai hi ha molta gent, encara que hi hagi informadors 
és complicat poder posar personal a tots els accessos. També hi ha el tema econòmic, qui 
es fa càrrec de totes aquestes despeses? Comenta que a casa seva cada dia o dia per altre 
tenen entrada de senglars que malmeten els conreus. El tema captura amb gàbies i 
esterilització també és difícil ja que es posen molt nerviosos quan estan tancats i fan el 
possible per escapar-se, algunes vegades es poden autolesionar i tot intentant sortir de la 
gàbia. Quan es fan aquestes actuacions cal que hi hagi un veterinari present perquè realitzi 
les actuacions in situ. 

En Lluís Gallén pregunta per si hi ha alguna alternativa per tal de reduir la població. 

En Toni Campmajó comenta que una possible idea seria poder posar menjadores a les 
zones de la Font de l’Alba i de Can Roca etc... per tal de que no baixin al poble i es quedin 
per la zona de la muntanya. 

L’Albert comenta que les batudes costen diners actualment, els caçadors pagant la munició, 
l’Ajuntament costeja el cost de la gestió de les despulles dels animals morts, si ara s’ha de 
pagar els informadors aquest cost l’haurà d’assumir algú. 

En Lluís Gallén comenta la possibilitat de sancionar els veïns que treguin les escombraries 
sense cubell, ja que això fa que sigui reclam per els senglars i que tinguin la feina més fàcil.  

L’Alcalde Isaac Salvatierra comenta que s’està valorant realitzar una campanya als veïns i 
veïnes segons la seva participació a la recollida ja que disposem de les dades a partir de les 
tretes dels cubells i les lectures del xip. 

Per respondre al Lluís Gallén respecte les sancions per no treure amb el cubell del porta a 
porta en Toni Tubau comenta que l’ordenança recull que els veïns i veïnes han de treure les 
bosses amb el cubell que designa l’Ajuntament però el més complicat és saber de qui son 
les bosses que no estan dins de cubells, ja que no tenim dades d’aquestes bosses... 

 

6. Gestió forestal i prevenció d’incendis 

 

En Toni Tubau, comenta les actuacions que s’han realitzat enguany o que es tenen previst 
realitzar en l’àmbit de la prevenció d’incendis. Amb mitjans propis hem actuat a la franja del 
carrer de Can Gosch a la zona dels Pins de Can Puigcarbó i a la zona de la Font de l’Alba. 
També s’ha contractat l’actuació de manteniment d ela franja de la urbanització de Mas Ram 
al carrer del Bosc. 

També des de la Diputació amb el Pla de prevenció d’incendis, enguany s’ha actuat en dos 



  

  

trams de camins. El primer el tram que va del cementiri als nou pins on s’ha realitzat el 
reforç i repàs del ferm del camí i retallada de la vegetació que pugui impedir el pas de 
vehicles d’emergències i també un tram del camí del Rocar. 

A dia 15 de juny fins a 1 de setembre Pla de vigilància contra incendis de la Diputació de 
Barcelona. Es disposa d’un vehicle i dos informadors que controlen la zona de municipi de 
Tiana, Badalona, Santa Coloma... La seva tasca és informar als usuaris de la zona de parc, 
detectar i avisar per la retirada d’abocaments, control de actuacions que puguin ser 
perilloses per part de propietaris de finques situades al parc, etcètera. 

En Juli Gaitano, comissionat de medi ambient comenta que ara començarà una feina de 
busca de propietaris forestals del terme de Tiana per tal d’explicar-los com funciona 
l’Associació de propietaris forestals de la Serralada Litoral Central i dels avantatges de fer-
se soci. El que fa bàsicament l’Associació és realitzar actuacions de mantenim de boscos i 
zones forestals com a eina de prevenció d’incendis. Son feines que es realitzen sense cost 
per els propietaris ja que el rendiment de la venda de fusta o productes derivats d’aquestes 
feines s’inverteix en costejar el cost de l’actuació que es subvenciona també per part de la 
Diputació de Barcelona. 

En Francesc Giró comenta que la setmana passada va poder assistir a una trobada en el que 
es tractava temes relatius a la prevenció d’incendis, tipologia d’espècies d’arbrat més 
adequades, com actuar per part dels propietaris de masies o cases aïllades en cas d’incendi 
etcètera. Comenta que va ser una jornada molt interessant i que ens farà arribar la 
informació per tal de que l’Ajuntament en disposi. 

L’Alcalde Isaac Salvatierra comenta que aquesta passada setmana també s’ha aprofitat per 
revisar i actualitzar el Consell d’emergències municipals que depèn del pla d’emergències. 
Aquest document recull com cal actuar i quins responsables han de coordinar cada un dels 
efectius en cas de situació d’emergència per incendis forestals. 

   

7. Recollida de residus i neteja viària – La problemàtica dels abandonaments 

 
En Toni Tubau comenta els punts negres que actualment tenim detectats amb més 
presència d’abandonaments de bosses. 
 
En Lluis Gallén comenta la presència de moltes bosses a l’àrea de Can Gaietà al costat dels 
Horts.  
 
En Toni Tubau destaca que és un dels punts que genera més conflicte. En aquest punt es 
recullen moltes restes vegetals que haurien de dur-se a la deixalleria. Aquest mes passat 
s’ha reforçat el servei de neteja vària amb dos peons de neteja viària a través d’un pla 
d’ocupació del Consell Comarcal del Maresme. Aquest any també iniciarem l’estudi de la 
possible ampliació de la recollida porta a porta de la resta de fraccions. Ja tenim redactat un 
estudi d’una taxa de recollida més justa que té en compte la participació dels veïns en la 
recollida porta a porta. Caldrà revisar i actualitzar aquest estudi per tal de tenir-lo al dia per 
el moment que es consideri implementar-lo. 
 
L’Alcalde Isaac Salvatierra destaca la participació ciutadana. Hi ha molts veïns i veïnes que 
envien incidències o imatges d’abocaments que ens permeten donar resposta ràpidament. 
Haurem de seguir treballant amb educació ambiental sobre els veïns i veïnes per tal d’evitar 
aquestes accions l’incivisme. Cal treballar la manera d’avançar i de millorar emmirallant-nos 
en models o comportaments nòrdics que ja treballen amb la mirada posada en la reducció 
de la generació de residus, amb unes taxes més justes en funció de la participació, 



  

  

etcètera. 
 
En Francesc Girò destaca la gran quantitat d’envasos que la gent genera i que abocant 
sense cap problema als contenidors d’envasos. Fa anys es va iniciar projectes de retorn 
d’envasos o cobrar per retornar els envasos com es fa a altres països. Si s’actués així no hi 
hauria cap envàs per terra. 
 
En Toni Tubau comenta els nous models de recollida amb contenidors tancats que graven 
les obertures i et limiten l’accés i el nombre de dies que es pot obrir aquests contenidors. 
S’està treballant amb la nova Llei de Residus que en principi ha d’estar en a línia de 
responsabilitzar el productor d’aquell envàs que posa en circulació i alhora també al 
consumidor que escull comprar aquest producte. Cal promoure accions de compra a granel, 
portar els nostres propis envasos a l’establiment... 
 
 

8. Accions desenvolupades al PLACC i propostes 

 
El Regidor Albert Sales comenta que caldria que poguéssim fer propostes sobre el PLACC i 
que es poguessin fer propostes relacionades amb l’estalvi energètic. Actualment ja s’ha 
treballat amb accions d’estalvi energètic a l’Ajuntament i ara a la llar dels avis, a l’institut, a la 
zona esportiva... També cal donar un impuls a la millora del transport públic. El 22 de juny es 
tindrà una reunió amb l’AMB per tal de parlar sobre aquests i d’altres temes. 

En Toni Tubau també comenta accions que s’han anat desenvolupant en la línia del PLACC 
com la instal·lació del paviment drenants i permeables al carrer Matas, a la zona de Neus 
Català, Can Tramuntana... que permet drenar aigua i alhora permet mantenir espais verds. 
També en tema noves plantacions es busquen sempre plantes amb baix requeriment hídric 
que ens permetin reduir el consum d’aigua.  

L’Alcalde Isaac Salvatierra destaca que com municipi que forma part del moviment vies 
florides hem de buscar la manera de tenir un municipi verd i florit però reduint els consums 
d’aigua. Sabem que l’aigua és un bé apreciat i que també serà escàs en certes èpoques de 
l’any i hem d’assegurar un bon manteniment de les plantes i els espais verds amb poc 
consum d’aigua. 

L’Albert Sales també comenta les accions desenvolupades amb l’ACA amb les rieres retirant 
flora invasiva com les canyes i restaurant-les amb flora autòctona. 

La Regidora Núria Amado comenta les actuacions que es duran a terme a la zona del vial de 
Can Tramuntana on s’han de talar uns arbres però que es deixarà part dels troncs perquè 
puguin servir de refugi de fauna que pugui ser útil a la zona i així millorar la biodiversitat. 

 

9. Precs i preguntes. 

 

En Francesc Giró, comenta que és positiu que s’aposti des de l’Ajuntament per el cultiu de 
vinyes i producció Km zero. També anima a la gent jove a que inici projectes d’agricultura, 
d’horts, etcètera... Comenta també la problemàtica dels mosquits als gerros del cementiri. 
Cada any hi ha la mateixa problemàtica, s’acumula aigua als gerros dels nínxols i és caldo de 
cultiu per la larva de mosquit tigre. Ja l’any passat es va col·locar uns cartells però no és 
prou efectiu. Sol·licita que es pugui dur a terme alguna actuació. 

En Toni Tubau comenta que es  va tractar el tema i es va valorar foradar tots els gerros 



  

  

(son metàl·lics) per sota perquè puguin drenar, però es va descartar perquè és un tema molt 
sensible i que potser podia generar queixes. 

En Lluís Gallén comenta que es durà a terme la Fira de la Terra i convida a tothom a 
participar-hi. Des de medi ambient es serà present amb un estand de divulgació ambiental.  

En Francesc Giró comenta que a l’auditori de Can Reon es desenvolupen activitats que 
sense els permisos corresponents. Sense informes del Parc de la Serralada en un espai 
natural protegit. També comenta la situació irregular de la Hípica. Tampoc tenen permisos i 
s’ha detectat que es realitzen cremes de manera irregular, que altres persones porten restes 
vegetals perquè les cremin en aquest espai. 

El Regidor Albert Sales comenta el tema de la Hípica ja s’ha començat a tractar. Que s’està 
fent informes per part dels Serveis tècnics municipals per tal de poder solucionar aquesta 
problemàtica. 

L’Alcalde Isaac Salvatierra comenta el tema de Can Reon. Exposa que s’està esperant 
l’informe preceptiu del Parc de la Serralada. És important trobar un equilibri entre els 
projectes que s’hi pugui desenvolupar com el projecte d’enoturisme i els concerts amb la 
situació que es troba aquesta finca i l’àmbit de protecció del parc. 

L’Alcalde Isaac Salvatierra exposa el projecte de desenvolupar vinyes a diferents finques 
municipals com a l’espai de Can Frutos. També comenta que properament es realitzarà un 
tractament amb sauló sòlid al camí de l’Alegria per tal d’arranjar-lo ja que es troba molt 
malmès.  

En Francesc Giró comenta que al camí de l’Alegria passa força gent i a grans velocitats. 
Recorda que en camins de sauló el temps de frenada és superior al temps de frenada sobre 
asfalt. 

En Toni Tubau comenta que tal i com en Lluís Gallén ha comentat, el proper dissabte hi ha la 
fira de Tiana Terra, i que des de l’àrea de Medi Ambient s’hi participarà i convida a tothom 
que la visitin. 

L’Alcalde Isaac Salvatierra, dona les gràcies per la participació activa i es dona per finalitzada 
la sessió del Consell de Medi Ambient a les 20:30h. 


