PROVISIONAL

Direcció de Participació
I Centres Cívics

ACTA ORAL DE LA REUNIÓ DEL GRUP ACCIÓ CLIMÀTICA
Data: divendres, 19 de juny del 2020
Sistema: virtual, per plataforma Zoom amb streaming Canal Gramenet (You Tube)
Nombre total de participats: 49 (39 amb presència virtual i 10 fora de sala).
Conducció de la reunió: Sr. Esteve Serrano, Tinent d’Alcaldessa de Serveis Territorials,
Urbanisme, Comerç i Mobilitat. Assistit pels tinents Anna Belén Moreno i Antoni Suárez,
i pels regidors Antoni Atienza, Jose A. Rodríguez i Álvaro Rodilla.
Assistència tècnica: Direcció de Participació i Departament de Comunicació Digital.
BLOCS QUE ES TREBALLEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Resilència i adaptació.
Energia sostenible.
Eficiència energètica.
Protecció animal.
Parcs, jardins i espais verds.
Accions complementàries (pastilla “A més a més”).
Pastilla de Ciutats Sostenibles: Mobilitat sostenible.
Pastilla de Ciutats Sostenibles: Transport sostenible.
Accions de continuïtat.

Desenvolupament de la sessió:
1. Inici de la sessió a les 19,02h.
2. Els i la Tinents d’Alcaldessa i els regidors donen la benvinguda als i les participants.
3. Introducció per part del Tinent d’Alcaldessa Esteve Serrano i explicació dels punts
del PAM per part dels tinents, la tinenta i els regidors de cada sub-àrea.
4. Intervencions dels i les participants: opinions dubtes i valoratives, suggeriments i
propostes concretes.
Es registren 17 intervencions.
5. Torn de preguntes provinents del whats app habilitat a You Tube per a les persones
fora de sala.
Es registres 3 preguntes o intervencions.
6. Lectura i aprovació de l’acta oral (veure tot seguit).
7. Cloenda a les 20,54h.
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PUNTS QUE S’ACORDA TRASLLADAR ALS SERVEIS CORRESPONENTS PER A LA SEVA
VALORACIÓ I POSSIBLE INCLUSIÓ AL PAM:
1. Actualitzar l’ordenança i la normativa en general sobre eficiència energètica i
adaptar-la a les noves circumstàncies i a les millors tecnologies disponibles. Crear
nova normativa si és necessari.
2. Fomentar la reducció del consum d’energia públic i privat (minimitzar el consum) i
fomentar l’ús de les energies renovables a través de polítiques derivades de les
ordenances fiscals i de bonificacions. S’entén que l’Ajuntament ja pren alguna
mesura en aquest sentit però és demana la implementació de més instruments
fiscals.
3. Fer un recull de mesures planificades per a unes festes i esdeveniments massius
(concretament la Festa Major) més sostenibles. Col·laborar amb Cultura per fer un
pla específic i donar-lo a conèixer per visibilitzar aquestes accions i conscienciar la
ciutadania.
4. Adaptar els espais d’esbarjo per a gossos de la ciutat per a facilitar l’accés a les
persones amb discapacitat.
5. Incloure més jocs accessibles a les àrees de oc infantils. L’Ajuntament ja ho té en
compte però es demana, si és que no existeix, un calendari estructurat per a la
posada en marxa d’aquestes instal·lacions arreu de la ciutat.
6. Crear una Taula per a l’Emergència Climàtica.
7. Completar el parc de Can Zam. Es pren nota de les propostes sobre la Fase 2 del
PAM però es demana que es concloguin durant aquest mandat.
8. Instal·lar mesuradors de contaminació de l’aire en zones realment significatives (es
posa l’exemple de Pallaresa, al costat de les sortides a l’anella). Aquesta proposta
caldrà verificar-la amb els serveis tècnics per valorar l’eficiència de les ubicacions
dels mesuradors actuals i tenir en compte el que diuen les lleis nacionals i les
directrius europees.
9. Atorgar ajuts i subvencions municipals a la instal·lació de plaques fotovoltaiques a
les comunitats de veïns i edificacions privades. Incloure bonificacions en aquest
sentit en les polítiques fiscals de l’Ajuntament.
10. Crear un sistema de bicicletes públiques a la ciutat (ViaBici)
11. Continuar amb les intencions de limitar la velocitat del tràfic rodat, concretament
amb un límit de 30 km/h en tota la ciutat i 20 km/h per als barris de vianants.
Aplicar la mesura el més aviat possible.
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12. Fer una planificació per a la instal·lació de cobertes verdes com la planejada a la
CIBA, però a més equipaments municipals dins de les possibilitats de cada
instal·lació, especialment a les escoles. Fomentar també la implantació als terrats
veïnals de cobertes verdes que, a més, tinguin una finalitat social o esdevinguin
punts de reunió i socialització.
13. Intentar incrementar “el verd” també a les zones eminentment urbanes.
14. Implementar un programa de “Plàstic 0” a la ciutat.
15. Promoció del cotxe compartit, especialment l’elèctric.
16. Establir un espai o punt de reutilització municipal per a la reparació
d’electrodomèstics, restauració de mobles, etc. amb finalitat de reaprofitament.
17. Col·laborar específicament amb els veterinaris/es de la ciutat perquè ajudin a què
els animals de companyia estiguin degudament censats.
18. Replantejar la implantació al PDU i ampliar-lo.

Durant la sessió també s’enregistren els precs següents , que seran transmesos als
serveis corresponents:
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Continuar amb l’ampliació del carril bici, com és la intenció de l’Ajuntament, i
contribuir des del govern municipal a una millor de la senyalització del carril bici
incloent-hi la possibilitat de semaforització en alguns trams.



Ampliar l’inventari d’arbrat a tots els elements verds de la ciutat. Com que
l’Ajuntament ja hi està treballant, es recull el prec per animar els serveis a
intensificar aquestes tasques.



Intentar buscar solucions de consens per garantir el benestar animal en aquells
esdeveniments que provoquin fortes emissions de soroll: berbenes, festes,
espectacles pirotècnics, festivals musicals, etc.



Oferiment de col·laboració per part del Centre d’Estudis de la Natura amb
l’Ajuntament per xerrades o formacions.



Replantejar l’ús del terme “espais verds” en el conjunt del PAM.
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ANNEX: PROTOCOL PER A LA RECOLLIDA DE DADES PER A L’ACTA ORAL:


El PAM és un full de ruta de l’acció municipal que recull objectius i propostes generals d’actuació.
L’objectiu de la reunió virtual és el de recollir opinions ciutadanes per suprimir, corregir o afegir
propostes sobre l’esborrany de PAM, tal i com es faria en una reunió presencial del procés
participatiu.



L’aprovació de l’acta oral suposa l’aprovació dels punts que es sotmetran als diferents serveis per a
la seva valoració i possible inclusió en l’esborrany final de PAM.



Les propostes recollides pel Servei de Participació engloben i intenten resumir i homogeneïtzar les
diferents aportacions realitzades pels i les intervinents. Si un/a participant no veu la seva proposta
reflectida en els punts aprovats, sempre pot dirigir la formulació concreta a:
pam@gramenet.cat
i serà inclosa en l’enviament als diferents serveis per a valoració.



En el resum de les propostes de l’acta oral no es recull:
o Allò que, en principi, ja està inclòs en el PAM.
o Els temes específics que ja han rebut resposta detallada per part dels tinents d’Alcaldessa
durant la sessió.
o Les opinions o comentaris no concretades en propostes formals.
o Els aspectes que no són competència de l’Ajuntament.
o Aquelles propostes que correspon ésser tractades en altres grups de treball sectorials i que,
per tant, haurien de ser formulades en el fòrum corresponent.
o Els suggeriments o propostes que puguin arribar a través del xat de la plataforma Zoom
(veure aclariment en nota al peu).1



Els tinents d’Alcaldessa, coneixedors de les àrees, tenen la potestat de reformular o matisar les
propostes procedents de la lectura de l’acta oral a la fi de la mateixa.

Tots els participants a la sessió tenen el dret de revisar l’ acta provisional i enviar les correccions que considerin necessàries
com a molt tard tres dies hàbils abans de la celebració del Fòrum del PAM previst per al 4 de juliol. En aquesta data, l’acta
deixarà de ser considerada provisional.
1

La Direcció de Participació considera que el xat de la plataforma Zoom pot ser una eina afegida per al foment del
diàleg i la comunicació interna entre diversos participants, encara que transcorre a banda del desenvolupament
ordinari de la sessió. Per això manté aquesta eina habilitada durant les reunions. Però, tenint en compte que les
reunions virtuals equivaldrien a qualsevol reunió presencial de recollida de propostes en el marc d’un procés
participatiu -tal i com preveu el Reglament Municipal de Participació i Govern Obert-, val a dir que la Direcció no està
en condicions ni té la capacitat de registrar en directe els suggeriments que poguessin arribar també a través
d’aquest sistema de debat paral·lel.
Tot i així, i a requeriment d’un dels participants de la sessió Afers Socials 1, la Direcció de Participació procurarà
buscar, per als propers grups de treball, les solucions perquè les opinions del debat paral·lel que es pugui produir via
xat puguin ser també tingudes en copte pels serveis corresponents a cada reunió temàtica a través del seguiment “in
situ” per part d’un membre del cos tècnic dels mateixos.
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