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AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 
 
 
Acta de la sessió del Consell Municipal de Medi Ambient 
 
Caràcter: ordinària 
Data: 17 de març de 2011. 
Horari:  de les 20 h a les 22 h 
Lloc: Masia de can Borrell.  
 
Assistents:  
 
José Barroso 
Teresa Forn 
Xavier Oller 
Josep M. Ximenis 
Ramon Pujol 
Maribel Mozas 
Isabel Lleonart 
Imma Salvà 
Gaspar Casals 
Núria Vilaró 
Marta de la Iglesia 
 
  
Ordre del dia:  
 

1.    Nou espai la Central 
 
2.    Restauració fondo Can Rossell 
 
3.    Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) 
 
4.    Altres temes 
 
5.    Precs i preguntes 

. 
 
Desenvolupament de la sessió:  
 
1r. Nou espai la Central 
 
La senyora Mozas explica que amb l’ajut del FEOSL del 2010 s’ha pagat l’arranjament de l’interior, 
anteriorment s’havia fet l’exterior. 
 
El senyor Casals i la senyora Vilaró opinen que falta cosa. Es comenta que es volia seleccionar el 
millor i més representatiu del nostre territori. 
 
S’explica que La Central també acull el nou punt d’informació del Parc del Montnegre i el Corredor, 
que també han col·laborat en l’adquisió de material per equipar l’espai.  
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Pel que fa a l’exposició s’ha explicat que hi ha molts ous que s’han fet malbé i d’altres que estan 
repetits. A les vitrines s’han posat els nius i ous que es tenen de l’ocell exposat. 
 
El senyor Casals comenta que troba molt bé l’espai, però demana que es posin indicadors pel 
poble. Li sembla que està molt allunyat del poble i que tindrà poca activitat. 
 
La senyora Lleonart li respon que en el proper Consell es pot portar el balanç dels visitants per 
comparar amb l’any passat. 
 
La senyora Mozas diu que és una oficina d’informació, i que es posarà un senyal amb una I, 
també comenta que vindran moltes escoles. 
 
El senyor Ximenis comenta que s’ha de reclamar pels ous que es van cedir provisionalment al 
Museu de la Ciència, que es comprovi on estan i si estan en bones condicions. 
 
Li responen que s’investigarà on es. 
 
El senyor Ximenis pregunta per les despeses de manteniment i qui les paga. 
 
Es respon que l’Ajuntament assumeix la despesa de la llum, la neteja la fa el mateix personal i pel 
que fa al lavabo, el club de petanca. 
 
El senyor Ximenis diu que s’ha de quantificar i reclamar que la Diputació pagui també, atès que és 
el Punt d’Informació. 
 
La senyora Mozas li respon que es pot demanar subvenció a la Diputació. 
 
El senyor Pujol comenta que a l’anterior Comissió es va dir que es faria un plafó explicatiu del nom 
de La Central. Es respon que ja hi ha un petit plafó que ho diu, i que es farà més gran quan hi hagi 
pressupost. 
 
El senyor Pujol diu que seria interessant que en els díptics es canviés i el recorregut comencés 
allà. 
 
Li responen que ja està previst. 
 
El senyor Casals diu qui vulgui fer el Fons del Rossell no voldrà passar pel poble. 
 
El senyor Barroso diu que és lògic que comenci al Punt d’Informació. 
 
2n. Restauració fondo Can Rossell 
 
Al desembre es van fer treballs de reconstrucció, no es va fer tot per manca de recursos. S’han fet 
els trams que toquen Collsacreu i la Ctra. de Torrentbó. 
 
Avui Antoni Bombí  ha dit que intentaran fer una actuació a la zona on hi ha escombraries, també 
hi ha les fites. 
 
El senyor Ximenis diu que hi ha un tram amb moltes branques i pregunta si es pot baixar amb 
bicicleta. Li responen que és un itinerari per anar a peu. 
 
El senyor Barroso diu que al començament hi ha moltes caques de gos, i que més endavant hi ha 
molta brutícia. 
 
El senyor Casals diu que hi ha un problema, degut al drenatge de l’aigua, han desviat les aigües 
de la Carretera de Collsacreu i surt cap a Can Cornell. També comenta que les motos són un 
problema a Collsacreu, que s’hauria de posar cadenes perquè no puguin passar. Es respon que 
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es va buscar dos punts per tancar, però poden passar per altres llocs, s’ha demanat amb el Parc 
perquè es facin més controls. 
 
El senyor Barroso diu que es posi un senyal, que es controli més i que es multi. 
 
3r. Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES) 
 
La senyora Mozas explica que es va fer el Pacte d’Alcaldes. Es va contractar una empresa perquè 
fes l’estudi , i es va fer una enquesta. 
Dins la proposta d’accions que va fer l’empresa es van fer unes prioritats per fer fins al 2020, de 
curt, mitjà i llarg termini. 
 
El senyors Casals pregunta si es igual a l’Agenda 21. S’explica que es calculen les emissions 
d’energia bàsicament de l’Ajuntament, equipaments i serveis. 
 
La senyora Lleonart explica que s’ha avaluat les emissions a partir de les factures. S’ha fet del 
2005 al 2007, i moltes de els accions proposades ja s’han fet. On hi ha més consum és en 
equipaments i serveis i l’Ajuntament amb el compliment del PAES es compromet a reduir 6.771,36 
tones d’emissions. 
 
La senyora Mozas explica que la Diputació està estudiant substituir tot l’enllumenat amb Leds 
sense inversió per part de l’Ajuntament. 
 
La senyora Vilaró diu que l’enllumenat del carrer de les cases del Pasqual no és sostenible. 
 
El senyor Casals diu que darrera del pavelló nou hi ha uns focus encesos nit i dia i no entén que 
il·luminen. Es respon que es mirarà. 
 
El senyor Casals diu que els cotxes de la policia local són molt grossos, que pel poble haurien 
d’anar amb vehicles més petits o motos. 
 
S’explica que la Diputació ha cedit 4 bicicletes. 
 
4t. Altres temes 
 
Recollida porta a porta. Es passen els gràfics del les quantitats de residus (tones) recollits per 
fracció. El gràfic és una “mica enganyós”, per exemple els envasos pesen poc i és molt voluminós. 
També s’ensenya el gràfic d’evolució 2005-2011. 
 
El senyor Casals comenta que hi ha un relaxament, no ha augmentat. 
 
La senyora Mozas explica que ara hi ha una agent cívic. 
 
La senyora Vilaró comenta que a Can Tustets deixen les deixalles al marge del camí de la riera i 
embruta, afegeix que han posat un tancament al camí del costat de la bassa. 
 
5è. Precs i preguntes.   
 
El senyor Casals parla de la claveguera trencada des del Torrent d’en Puig fins avall. 
 
La senyora Vilaró diu que al passeig cap a Lourdes no haurien d’aparcar. 
 
No havent-hi més assumptes per tractar, la regidora aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
estenc  aquesta acta. 
 
 
El secretari          Vist i plau  
          La presidenta  


