
  

  

 
ACTA CONSELL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 

 
 

1. Benvinguda  

 

L’Alcalde Isaac Salvatierra, dona la benvinguda i agraeix l’assistència. Es dona la benvinguda 
també al Sr. Sebastià Carrión que no va poder ser present al darrer Consell.  

 

2. Aprovació de l’Acta anterior 

 

El Sr. Alcalde Isaac Salvatierra, dona per aprovada l’acta anterior no havent-hi cap proposta 
de correcció de l’esmena. 

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

El Sr. Ramon Codina demana poder rebre l’acta dels Consells desprès de la sessió i no just 
abans de la següent. En Toni Tubau comenta que a vegades, donat el volum de feina i la 
gestió del dia a dia es fa difícil poder redactar l’acta immediatament desprès de la sessió. 
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3. Accions desenvolupades del PLACC i propostes. Refugis climàtics. 

 

L’Alcalde Isaac Salvatierra, informa de les actuacions desenvolupades en la línia de  
l’adaptació al canvi climàtic i sobre l’estratègia de mitigació. Cal afrontar canvis que s’estan 
donant com a l’estiu les onades de calor. Enguany vam instal3lar una zona d’umbracle al parc 
de l’antic camp de futbol  i hem de treballar per poder disposar de més refugis climàtics 
com per exemple fer teatre a l'agost a la Sala Albèniz, ara que disposa d’aire a condicionat.... 
hem de poder aprofitar espais ja existents com la llar de persones grans, la Biblioteca... 
espais que solen tancar durant els mesos d’agost i que segurament podríem concebre com 
espais de refugi per dies de calor. 

L’Olga Llobet i en Toni Tubau, expliquen que recull el PLACC i les accions desenvolupades. 
El PLAC es molt extens i es convida als membres a poder aportar propostes amb la línia del 
que s’està i s’ha anat  treballant. El PLACC recull accions relacionades amb energia, incendis, 
manca d’aigua o grans precipitacions...  

En Sebastià Carrión, pregunta si sobre l’aigua, en concret sobre els subministradors d’aigua 
a Tiana i si hi ha prou disponibilitat d’aigua de boca.  

La tècnica Olga Llobet comenta que depèn d’Agbar, informa que s’estan avaluant diferents 
accions per tal de reduir el consum d'aigua de boca per netejar carres, reg de jardineres i 
jardineria municipal... impulsant pràctiques de bona gestió de l’aigua amb la publicació d’un 
decret d'alcaldia. 

En Toni Tubau destaca com s’empren bones pràctiques en els sistemes de reg, neteja 
viària i parcs i jardins. 

En Francesc Giro destaca el tema dels jardins privats que disposen de gespa que generen 
un gran consum d’aigua.  

L’Olga Llobet exposa que l'acció genèrica de PLACC es planteja entorn a la mitigació en un 
horitzó temporal 2030-2050. S’estan duent a terme ja diferents accions com els punts de 
recàrrega vehicle elèctrics recentment instal·lats a la plaça de la vila, instal·lació de plaques 
solars a l’escola Tizina i coberta de l'Ajuntament.  

El primer Tinent d’alcaldia Albert Sales, comenta que també a la llar de persones grans s’han 
instal·lat plaques, també s’està instal·lant lluminària tipus LED, s’han realitzat auditories 
energètiques a cinc llars i se'ls va entregar el kit energètic i estudi energètic, amb 
finançament de l'ACA s'ha aconseguit la subvenció per neteja de rieres. Pel que respecte a 
la jardineria aviat es plantaran noves jardineres amb plantes que duraran mes temps i amb 
baix requeriment hídric.  

En Juli Gaitano comissionat de Medi Ambient, comenta que cal augmentar el verd urbà i 
reduir l'efecte de calor, i que totes les petites accions acaben sumant. Fent una bona gestió 
de riscos. Darrerament s'ha fet una tasca per identificar a tots els propietaris forestals per 
tal de prendre accionis i frenar els incendis dintre del nucli urbà. La superfície de bosc de 
Tiana es pràcticament privada. S’ha proposat a la Cartoixa i sembla que estan predisposat a 
adherir-se a APF a cost zero pel propietari i amb benefici, fent reinversió per fer noves 
tasques de manteniment dels boscos fent previsions pel risc d'incendis fent col·laboració 
amb tots els membres. 

El Regidor Albert Sales exposa que com Ajuntament cal donar exemple com a propietaris i 
ens hem adherir-se a l’APF, sense cap cost. 

L’Albert Sales comenta que s'ha treballat per aconseguir una subvenció de 45.000€ per 



  

  

substitució de llums led, en el camp de futbol amb l'ajuda de la Diputació. 

En Juli Gaitano comenta també que s’està treballant per a poder realitzar formació a nivell 
intern de l’Ajuntament sobre accions per mitigar el canvi climàtic ser conscients de que ens 
anirem trobant i com treballar-ho des de les diferents àrees.  

El primer tinent d’alcaldia Albert Sales destaca que hi hauran dos carregadors de cotxes i 
fotolineres. 

David Hernampérez, comenta que hi ha Ajuntaments que cedeixen sostres per la instal·lació 
de plaques i poder fer comunitats energètiques.  

L’Alcalde Isaac Salvatierra comenta que les comunitats s’estan limitant a 500m, aquest es el 
problema. 

Francesc Giro, comenta que l'energia produida es queda al mateix municipi. 

En David Hernampérez exposa la situació de poder disposar d’un vehicle elèctric i plaques 
solars... per posar un exemple el carregador de l'Ajuntament funciona gratuïtament per tant 
l'Ajuntament està pagant el que la gent que disposa de vehicle elèctric el carregui sense 
cost. 

Es parla de la possibilitat de nomenar un gestor energètic del consum dins dels 
equipaments energètics, per implantar i retornar els estalvis, en espècie als propis 
equipaments. 

L’Alcalde Isaac Salvatierra dona pas al següent punt de l’ordre del dia. 

 

4. Pla especial i activitats Can Fàbregas. 

 

En Francesc Giro, exposa la problemàtica relacionada amb les activitats i les obres 
desenvolupades a la zona de Can Fàbregues recentment. La pedrera s’ha modificat i no s’ha 
estabilitzat com es sol·licitava a la llicència d’obres. Es un espai on estan posant més de 
250 persones, si passa alguna cosa de qui és la responsabilitat? Fan desmuntatges de 
material i escenaris fins a altes hores. Els informe del parc trigat molt. Es realitzen actes de 
molt públic i crec que no s’ha fet cap estudi de mobilitat. La majoria de ciutadans van anar 
en cotxe a aquests actes. Considero que un auditori dintre del parc amb normativa europea 
que existeix, no hauria de ser-hi. 

L’alcalde Isaac Salvatierra, comenta que aquest projecte contempla diferents accions. Una 
d’elles és el projecte d'enoturisme i de recuperació de la vinya que ja s’està desenvolupant.  
Pel que fa a la rehabilitació de la masia està subjecte al pla especial vigent. En paral·lel 
l’estabilització de la pedrera es un altre tema, i és diferent l’estabilització de la construcció 
d’un escenari. Els promotors de les activitats han de comunicar el que fan al parc de la 
Serralada de Marina.   

Sebastià Carrión, pregunta si la construcció d'un altre edifici com un hotel, donarà benefici al  
poble. 

Francesc Giro, informa que es van tombar dos propostes de projectes. 

L’alcalde Isaac Salvatierra informa que la masia està protegida i la façana no es pot  tocar, 
igual que les masies de Can Gaietà o de Cals frares... qualsevol projecte que es desenvolupi  
s'haurà d’ajustar a la normativa. 

En Sebastià Carrión, comenta que ell va anar a un dels concerts i considera que es tracta 
d’un negoci i que no es pensa en el poble ja que està destinat a gent de nivell alt. Quin 



  

  

benefici treu el poble d'això?  

L’alcalde Isaac Salvatierra comenta que això generà llocs de treball, l’empresa productora, 
dona feina a gent del poble amb treballadors dels poble, aporta una riquesa, es una activitat 
privada, es un projecte privat, dones la llicència o no , depenent de si s'adapta a la 
normativa urbanística o no. 

En Francesc Giro comenta que tota la zona de Can Fàbregas hi ha restes romanes de fa 
més de 2000 anys, fins hi tot el museu de Badalona ha fet algunes excavacions i hi van 
trobar mosaics. Està tot registrat. 

Es resta doncs a l’espera de que les activitats que es desenvolupin s’ajustin a la normativa 
vigent i el parc estigui notificat de totes les activitats que es vulguin realitzar. 

 

5. Projectes guanyadors dels pressupostos participatius. 

 

En Toni Tubau informa que el Primer projecte que va guanyar els pressupostos 
participatius d’enguany va ser el Jardí de l'escola Tiziana amb un pressupost de 30.000€ 
per tal de repensar el pati i modificar la jardineria existent. Aquest projecte es desenvolupa 
des de serveis tècnics. El segon projecte guanyador va ser la plantació arbrat viari amb un 
pressupost per plantació de 50.000€. Aquest pressupost ha de contemplar treure soques, 
compra de nou arbrat, plantació i manteniment els primers anys amb reg, així com les 
accions de preparar l’espai. 

En Toni Campmajó, aquest estiu ha fet inventari de escocells vuits i serà una prioritat 
poder replantar l’arbrat en aquests llocs on manquen exemplars. 

També s’ha proposat destinar 15.000€ per la creació d’un espai de Biblioteca de les coses 
dins de l’espai de la Deixalleria. En Toni Tubau comenta que caldrà que la gent faci 
propostes per poder adquirir materials per crear aquesta biblioteca i també sol·licitar-los a 
la gent que vulgui fer donacions. 

L’alcalde Isaac Salvatierra comenta que aquesta edició de pressupostos participatius ha 
estat un èxit. 

Ramon Codina pregunta sobre la plantació d’arbrat, en concret a quins carrers es farà, ja que 
hi han voreres que hi ha arbrat actualment i que son tant estretes que no pots passar. 

Olga Llobet, s’està acabant l’inventari, es valora de fet, amb enginyers tècnics agrícoles, 
valorant l’ espècie més adequada, si cal tapar algun escocell... 

En Toni Tubau comenta que s’està treballant per fer aquest inventari i també un plec per les 
empreses que puguin executar aquests treballs i quadrar-ho tot amb el pressupost 
disponible. 

 

6. Balanç actuacions PVI 2022. 

 

En Toni Tubau comenta les actuacions que s’han realitzat enguany. Cada any es fa el 
seguiment del PPI, de la Diputació de Barcelona, durant els mesos d’estiu hi ha un vehicle 
designat a Tiana, a Sant Adrià i Santa Coloma de Gramenet, Badalona... i fan inspeccions per 
tal de poder detectar problemàtica relacionada amb incendis o activitats com a barbacoa, 
crema de matolls etcètera que no estan permeses. També localitzen abocaments que 
posteriorment son retirats. Enguany s’ha detectat un petit incendi a la Virreina i a la Riera 



  

  

d’en Font a la zona de canyes. També fan seguiment de les infraestructures del parcs com 
cadenes als accessos al parc, trencament de les mateixes... com Ajuntament i també 
subvencionat per la Diputació de Barcelona hem fet neteja de marges dels camins, el repàs 
del ferm del camí a nou pins fins a la zona del Rocar... malgrat la calor i les alertes i gràcies a 
que es van tancar camins i accessos no hi ha hagut cap problemàtica gran. 
 
L’alcalde Isaac Salvatierra destaca que amb l’Alfa 3, es va elaborar un Decret de tancament 
d’accés al parc i cal agrair la col·laboració de tothom. 
 
En David Hernampérez comenta sobre el tema de neteja de solar. Exposa que la neteja de 
solars per Sant Joan acaba sortint més econòmic que la faci l’Ajuntament, que no un 
jardiner, caldria revisar els preus. 
 
Isaac Salvatierra, prenc nota la revisió de preus per futurs ingressos. 
   

7. Propostes estalvi d’aigua 

 
En Toni Tubau comenta sobre el tema del PLACC, relacionat amb la manca d’aigua i les 
accions de reducció del consum d’aigua de boca s’està treballant amb decidir com 
gestionar els espais de prats verds com a espai, com el camí dels francesos, es pot arribar 
a fer una nova plantació d’arbrat amb altres tipus d’arbrat que consumeixin menys aigua, 
substituir les gespes... 
 
L’Olga Llobet apunta un canvi a carrer Matas canvi de l’espècie per mitigar les al·lèrgies. Son 
accions que estudiarà l’enginyer tècnic agrícola. 
 
En Toni Tubau explica que les jardineres noves es vestiran amb planta autòctona de baix 
requeriments hídrics. Caldrà fer pedagogia i no tenir flors florides amb colors això requerirà 
menys aigua, també intentar fer neteja viària amb aigua de boca i utilitzar aigua de pou. 
 

8. Treballs a la Riera d’en Font 

 
En Toni Tubau comenta l’estat dels treballs de la Riera d’en Font. Es van iniciar el mes de 
març, però es va realitzar una aturada de les feines primer pel tema de la nidificació d’aus i 
posteriorment per tema de prevenció d’incendis. S’han tornat a emprendre els treballs 
aquest mes de setembre i la previsió és finalitzar entorn de finals d’octubre.  

 

9. Setmana europea de la mobilitat sostenible. 

 

En Toni Tubau comenta que del 16 al 22 de setembre, es celebra la setmana de la mobilitat 
sostenible i segura. Es realitzen diferents activitats com una acció de pedala-contes que 
consisteix en un recorregut per diferents parcs i jardins de Tiana amb patinet, bicicleta o 
qualsevol mitja sostenible, us convidem a tots. Aquesta activitat s’ha pensat per nens i 
nenes més petits.  
 
L’alcalde Isaac Salvatierra comenta que s’ha informat a les Afas de les escoles. 
 
En Francesc Giró comenta la importància de poder disposar d’una bona connexió de Tiana a 
Montgat. 



  

  

 
El primer tinent d’alcaldia Albert Sales comenta que s’està negociant amb l’AMB, ja que està 
costant bastant fer-ho amb  Montgat. 
 
L’alcalde Isaac Salvatierra comenta que ells van prioritzar la xarxa pedalable litoral. Ara cal 
continuar treballant per desenvolupar una connexió directe a Montgat i segura. Connexió 
directa al tren, poder aparcar la bicicleta de manera segura i arribar a Barcelona amb tren 
ràpidament.  
 
 

10. Setmana europea de la prevenció de residus. 

 

En Toni Tubau exposa que el proper dia 27 de novembre es realitzarà la fira de segona mà, 
en el marc de la setmana europea de la prevenció de residus. També es faran diferents 
activitats i tallers amb aquesta temàtica. 

 

11. Precs i preguntes. 

 

En Francesc Giró comenta que ja te en marxa el tancament de pastura, que 
aproximadament seran unes 50 hectàrees. Els animals arribaran entre el 6 de desembre a 
finals de gener. 

En Juli Gaitano, la Generalitat ha prohibit fer crema de rostolls és important i cal fer difusió. 
Pel que fa a les zones de bosc i la gestió d’aquests espais, us demano que puguem fer una 
crida per difondre a qui conegueu propietari de terres, per a que se li pugui facilitar dades i 
informació sobre l’APFSLC. 

Sobre les cremes en Francesc Giró, comenta que ja ha informat als pagesos que no es pot 
cremar. 

Juli Gaitano, comenta la possibilitat de poder fer triturat vegetal amb les restes que abans 
es cremaven i poder-ho utilitzar com estructurant per compostatge domiciliari o poder-ho 
fer servir per parcs i jardins. 

El primer tinent d’alcaldia Albert Sales, a títol informatiu sobre les batudes, sestà gestionant 
poder fer esperes als horts, amb una zona de seguretat. 

La Regidora Núria Amado, informa que es va fer un requeriment a can Nolis per fer neteja de 
l’espai i es va donar termini fins el 24 d’octubre. 

En Sebastià Carrión comenta que el dia de l’Enrucada es va trobar un abocament de residus 
a la volta de la paella. Pregunta també sobre quan es poda la zona de Can Gaietà els arbres, 
els plataners. 

L’Olga Llobet, es fa el referència que hi ha arbrat que no es poda cada any, segons els 
criteris de l’enginyer tècnic agrònom, cada 4 anys aproximadament. Existeix un pla de poda 
que marca els criteris segons tipus d’espècie carrer... 

En Sebastià Carrión, pregunta perquè es fan restriccions d’accés posant cadenes en concret 
a la zona del camí del mig d’Alella. 

Albert Sales comenta que el camí es tanca amb cadenes, pel tema dels abocaments i que es 
tracta d’una propietat privada. 



  

  

Ramon Codina, s’han trobat al camí del mig d’Alella, cap a munt cap a Alt Alella, hi ha un 
capçal de llit marbres de cuina i nevera, en resum abocaments de residus. 

El primer tinent d’alcaldia Albert Sales, comenta que un mati es van recollir 6 Camions 
d’abocaments a la zona del parc. 

La Regidora Núria Amado, informa que en aquests casos, s’enviï un whatsApp al número 
d’incidències de l’Ajuntament amb ubicació, informant de la incidència. 

 

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 20:55h. 


