
  
 
ACTA CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT

Dia: Divendres 4 de febrer de 2022

Hora: 19h 

Lloc: Sala de plens 

Aquesta acta recull les idees principals de les intervencions i acords.

Assistents: 

• Representació de la ciutadania: 
Belmonte 

• Representació de Grups Municipals: Gus Romero (CUP)

• Isabel Llari , Regidora d’Urbanisme i Medi Ambi

S’excusa en Josep Parada com a representant del Grup Municipal de Junts per Sant Pol.

Ordre del dia: 

1. Presentació membres del Consell: expectatives/prioritats

Els diferents membres del Consell expressen les seves expectatives vers les necessitats/ 

prioritats de temes a tractar i que es centren:

- la necessitat de comunicar/ divulgar les accions mediambientals que s’estan desenvol

comunicar millor per sensibilitzar vers la transició energètica i el canvi climàtic

- engegar campanyes de sensibilització a particulars i activitats econòmiques sobre una millor 

recollida de residus, reducció de residus, contaminació acústica d’alg

municipi en la seva gestió de residus.

- gestió forestal per a una millor prevenció d’incendis i preservació del nostre entorn natural

 - neteja viària amb sistema més sostenibles

- jardineria i poda de l’arbrat més sostenible

- civisme en l’ús dels espais públics

- model d’ús de les platges a debat per a una gestió integral de platges, riera i torrents com a 

proposta per a forma de preservar el nostre litoral i  poder mitigar la incidència del canvi 

climàtic. 

 

 

ACTA CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT 

Dia: Divendres 4 de febrer de 2022 

Aquesta acta recull les idees principals de les intervencions i acords. 

Representació de la ciutadania: Andrea Soto, Esther Cruz, Jaume 

Representació de Grups Municipals: Gus Romero (CUP) 

Isabel Llari , Regidora d’Urbanisme i Medi Ambient 

S’excusa en Josep Parada com a representant del Grup Municipal de Junts per Sant Pol.

Consell: expectatives/prioritats 

Els diferents membres del Consell expressen les seves expectatives vers les necessitats/ 

prioritats de temes a tractar i que es centren: 

la necessitat de comunicar/ divulgar les accions mediambientals que s’estan desenvol

comunicar millor per sensibilitzar vers la transició energètica i el canvi climàtic

engegar campanyes de sensibilització a particulars i activitats econòmiques sobre una millor 

recollida de residus, reducció de residus, contaminació acústica d’alguns comerços del 

municipi en la seva gestió de residus. 

gestió forestal per a una millor prevenció d’incendis i preservació del nostre entorn natural

neteja viària amb sistema més sostenibles 

jardineria i poda de l’arbrat més sostenible 

l’ús dels espais públics 

model d’ús de les platges a debat per a una gestió integral de platges, riera i torrents com a 

proposta per a forma de preservar el nostre litoral i  poder mitigar la incidència del canvi 

Andrea Soto, Esther Cruz, Jaume Pujolràs i Pere 

S’excusa en Josep Parada com a representant del Grup Municipal de Junts per Sant Pol. 

Els diferents membres del Consell expressen les seves expectatives vers les necessitats/ 

la necessitat de comunicar/ divulgar les accions mediambientals que s’estan desenvolupant; 

comunicar millor per sensibilitzar vers la transició energètica i el canvi climàtic 

engegar campanyes de sensibilització a particulars i activitats econòmiques sobre una millor 

uns comerços del 

gestió forestal per a una millor prevenció d’incendis i preservació del nostre entorn natural 

model d’ús de les platges a debat per a una gestió integral de platges, riera i torrents com a 

proposta per a forma de preservar el nostre litoral i  poder mitigar la incidència del canvi 



  
 

Després d’un debat entre els 

àmbits: 

1. Campanya de reducció de residus i millora del sistema de recollida porta a porta

2. Actuacions de sensibilització vers la gestió forestal de zones periurbanes

3. Divulgació del model de

les platges com a entorn natural a preservar

 

2. Proposta d’organització interna del Consell.

membres del consell es farà mitjançant el correu 

el dia setmanal de reunió del consell entre els dilluns i els divendres per promoure la 

conciliació participativa i familiar.

 

3. Incorporació representants entitats

 

S’acorda contactar des de la Regidoria de Medi 

podrien incorporar-se al Consell designant de forma fixe representats o bé participant de 

forma puntual segons les temàtiques que es tractin:

 

Associació Defensa Forestal de la Vallalta ( ADF)

A tot Drap 

Associació Àncora 

Associació Pescadors 

Associació Natura ( projecte 

Associació propietaris forestals del Montnegre 

Associació propietaris  forestals dels   boscos del Maresme 

Associació veïns de Borinons

Grup l’Hotel : marxa de Sant Pau

Col·lectiu de dones 

Cau el Nus 

Plataforma Preservem el litoral

... 

4. Incorporació de personal tècnic

 La Regidora de Medi Ambient proposa que el Reglament de Participació Popular regula que el 

personal tècnic de la Regidoria s’incorporarà desenvolupant la 

Consell. S’acorda que s’incorporaran quan el debat de propostes així ho requereixi i que la 

funció de secretaria serà desenvolupada per la Regidoria 

 

 

 

Després d’un debat entre els membres s’acorda començar a debatre des del Consell en tres 

1. Campanya de reducció de residus i millora del sistema de recollida porta a porta

2. Actuacions de sensibilització vers la gestió forestal de zones periurbanes

3. Divulgació del model de gestió integral de platges, riera i torrents i del debat d’ús de 

les platges com a entorn natural a preservar 

2. Proposta d’organització interna del Consell. S’acorda que la comunicació entre els 

membres del consell es farà mitjançant el correu electrònic. També s’acorda anar alternant 

el dia setmanal de reunió del consell entre els dilluns i els divendres per promoure la 

conciliació participativa i familiar. 

3. Incorporació representants entitats 

S’acorda contactar des de la Regidoria de Medi Ambient amb diferents entitats que 

se al Consell designant de forma fixe representats o bé participant de 

forma puntual segons les temàtiques que es tractin: 

Associació Defensa Forestal de la Vallalta ( ADF) 

Associació Natura ( projecte naturalització platges naturals) 

Associació propietaris forestals del Montnegre  

Associació propietaris  forestals dels   boscos del Maresme  

Associació veïns de Borinons 

Grup l’Hotel : marxa de Sant Pau 

Plataforma Preservem el litoral 

4. Incorporació de personal tècnic 

La Regidora de Medi Ambient proposa que el Reglament de Participació Popular regula que el 

personal tècnic de la Regidoria s’incorporarà desenvolupant la funció de secretaria tècnica del 

Consell. S’acorda que s’incorporaran quan el debat de propostes així ho requereixi i que la 

funció de secretaria serà desenvolupada per la Regidoria . 

membres s’acorda començar a debatre des del Consell en tres 

1. Campanya de reducció de residus i millora del sistema de recollida porta a porta 

2. Actuacions de sensibilització vers la gestió forestal de zones periurbanes 

gestió integral de platges, riera i torrents i del debat d’ús de 

S’acorda que la comunicació entre els 

electrònic. També s’acorda anar alternant 

el dia setmanal de reunió del consell entre els dilluns i els divendres per promoure la 

Ambient amb diferents entitats que 

se al Consell designant de forma fixe representats o bé participant de 

La Regidora de Medi Ambient proposa que el Reglament de Participació Popular regula que el 

funció de secretaria tècnica del 

Consell. S’acorda que s’incorporaran quan el debat de propostes així ho requereixi i que la 



  
 
5. Altres temes 

S’informa que el dia 25 de febrer a les 19h es portarà
especialitzada en Participació i Innovació social NEÒPOLIS (@danielneopolis),la sessió 
formativa sobre participació pels membres dels consells.

 

S’acorda que la propera sessió del Consell es podria realitzar el 4 de març 
determinar 

 

A les 20.15h s’aixeca la sessió

 

 

 

S’informa que el dia 25 de febrer a les 19h es portarà a terme per la consultora externa 
especialitzada en Participació i Innovació social NEÒPOLIS (@danielneopolis),la sessió 
formativa sobre participació pels membres dels consells. 

S’acorda que la propera sessió del Consell es podria realitzar el 4 de març 

A les 20.15h s’aixeca la sessió. 

a terme per la consultora externa 
especialitzada en Participació i Innovació social NEÒPOLIS (@danielneopolis),la sessió 

S’acorda que la propera sessió del Consell es podria realitzar el 4 de març o el 7 de març a 


