Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA TAULA DE L’ANELLA VERDA
Data: 20 d’abril de 2016 a les 18:30h
Lloc: Sala d’Actes del Centre Cívic Alcalde Morera
Assistència: a més dels equips tècnics dels serveis de Medi Ambient i d’Urbanisme, varen assistir 13
entitats veïnals, ambientals i empreses, 5 representats de partits polítics, 13 representants de finques
agrícoles i forestals i 1 persona a títol individual.

La sessió va començar amb la benvinguda als assistents per part del Tinent d’Alcalde, Marc Armengol.
La primera intervenció va ser a càrrec d’Antoni Estapé, cap del Servei de Planejament dels Serveis
d’Urbanisme de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, que va presentar el resum de les al·legacions rebudes
als documents del Pla Especial de l’Anella Verda i de la Modificació puntual del POUM així com l’estat de
tramitació d’aquests dos documents.
En total s’han rebut 35 al·legacions al Pla Especial i 34 a la Modificació puntual del POUM. Les
al·legacions fan referència a diferents aspectes dels documents, i afecten totes les qualificacions
urbanístiques de la proposta.
Tot seguit es va dedicar a explicar les fases del procés de tramitació dels dos documents des de la seva
aprovació inicial el mes de desembre de 2014 i el resultat de les diferents consultes externes
(Ajuntaments veïns, administracions i organismes implicats, públic interessat, etc). De les 30 sol·licituds
d’informe s’ha rebut resposta de 15.
La segona intervenció va ser a càrrec d’Ignasi Planas, Cap del Servei de Gestió Ambiental del Servei de
Medi Ambient, que va explicar els diferents treballs en marxa dins l’àmbit de l’Anella Verda i documents
en estat de redacció:
-

El model de senyalització dels entorns
La guia de l’Anella Verda
La web de l’Anella Verda
La proposta d’Ordenança d’ús públic
L’inventari dels camins públics
Pla de gestió de l’Anella Verda

També es va presentar el Decret d’Alcaldia número 1153 de 4 de febrer de 2015, sobre la prohibició de
la crema de restes vegetals a tot el terme i durant tot l’any.
Pel que fa a altres feines i projectes realitzats durant l’any 2015, es va informar dels següents:
•
•
•
•
•
•

Treballs preliminars acord custodia torrent del Sagrament.
Treballs forestals i actuacions realitzades per efecte de la ventada del 9 de desembre de 2014.
Plans d’ocupació i tasques de millores de l’entorn.
Tasques d’adequació de l’entorn del Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB)
Actuacions de millora del torrent del Sagrament (retirada construccions i fibrociment)
Neteja de rieres

I dels projectes previstos pel 2016:
•
•
•
•
•
•
•

Arranjament i senyalització del primer tram del camí de l’Anella Verda
Restauració del torrent de les Monges fase 1b i 2
Activitats al CIAB i a l’Anella Verda
Projecte i obra de recuperació del Camp del Cementiri i millora del contacte ciutat-entorn en
Torresana
Projecte i obres accés del carrer Amposta al torrent de la Grípia
Redacció i execució de l projecte de consolidació estructural de la masia de Can Casanoves
Obres de senyalització i tancament d’accessos a la riera de Gaià

•
•
•

Obres de restauració del torrent de Can Guitard
Redacció del projecte d’arranjament del segon tram del camí de l’Anella Verda
Obres de restauració i reforestació del torrent del Sagrament

El Cap del Servei de Medi Ambient, Marc Cadevall va informar que els documents que estan en procés
de redacció ( ordenança d’ús públic, inventari de camins i pla de gestió) es penjaran a la web de l’Anella
Verda per tal de recollir els diferents suggeriments dels membres de la Taula.

Precs i preguntes:
La sessió va continuar amb el torn de precs i preguntes que van ser contestades pels diferents
responsables de l’Ajuntament:
1. Juan Martinez- Càtedra Unesco de Sostenibilitat-UPC demana informació sobre:
-

Funcions de la comissió de treball de la Taula
Criteris per respondre les al·legacions
Procediment de participació pública i accés a la informació
Troba a faltar dins les línies de treball del Pla de gestió propostes per recuperar l’activitat
agrícola i potenciar les xarxes de distribució, especialment en terrenys privats

Resposta:
Es continuarà treballant en el procés de participació a través de la Taula. L’Ajuntament posarà a la seva
disposició la proposta d’ordenança d’ús públic, el pla de gestió i l’inventari de camins públics, i es
recolliran els suggeriments. No es pot establir un calendari concret per aquest procés. La creació d’un
òrgan de participació es preveu en el pla de gestió de l’Anella Verda.
El tractament de les al·legacions es farà diferenciant aquelles que són de caire jurídic de les que són de
conveniència- oportunitat. S’analitzaran els diferents informes emesos per les diferents administracions ja
que poden condicionar el tractament de les al·legacions (cal parlar amb la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona, l’Oficina d’Avaluació Ambiental). Per aquest procés s’ha contractar un assessorament jurídic
extern a càrrec de la jurista Dolors Clavell.
Pel que fa a la recuperació de l’activitat agrícola, tot i que la major part dels terrenys agrícoles estan
actualment en actiu cal engegar altres processos de promoció per crear xarxes de distribució i
comercialització dels productes. Tanmateix, són temes en els quals l’Ajuntament té poca competència,
més enllà de la promoció i l’impuls de determinades actuacions i per tant caldrà arribar a un consens
amb els propietaris privats. Existeixen diferents línies d’actuació previstes al pla de gestió.

2. Artur Moncal- Institut secundaria Egara, demana informació sobre les actuacions previstes al
camí vell de Terrassa a Rubí.
Resposta:

Es preveu un arranjament del tram que va de la carretera de Rubí fins la riera del Palau que inclou les
actuacions de retirada de residus, retirada de canyes de la riera, arranjament del ferm i tancament del
tram de camí que circula per darrera les naus industrials de Can Guitard. Així com la promoció del camí
de Sant Jaume que coincideix amb aquest camí.
3. Ferran Pont. Arquitecte demana informació sobre el calendari previst per l’aprovació dels
documents ja que hi ha certa preocupació per la demora. També demana una major concreció
en el pressupost previst pels diferents projectes i obres previstes.
Per altra banda, demana també informació sobre dos projectes que han sortit darrerament en
premsa; el 4t cinturó o el projecte en els antics terrenys de la Mancomunitat.
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Resposta:
La data per l’aprovació provisional del Pla Especial de l’Anella Verda està prevista per principis de l’any
2017.
Els projectes que es realitzaran a través del pressupost d’inversions encara no tenen calendari específic,
ja que en part s’aprovaran en el Ple del mes d’abril. Les obres s’han d’adjudicar abans de finalitzar l’any
2016.
Projectes:
Pel que fa al 4t cinturó, el Tinent Alcalde explica que és voluntat de l’equip de govern reobrir el debat
sobre la conveniència de continuar la construcció de la infraestructura fins a Sabadell (actualment
finalitza a la rotonda de can Roca). També es preveu recordar al Ministerio de Fomento la necessitat de
finalitzar el tram d’Abrera a Terrassa.
Als antics terrenys de la Mancomunitat hi ha dos temes pendents; l’espai cedit a la Generalitat de
Catalunya per a la construcció d’un aparcament de camions i que actualment està aturat. I els terrenys
on es troba el Mercavallès, ja que la concessió finalitza l’any 2020. En tot cas aquests projectes es situen
en sòl urbà i no afecten l’àmbit de l’Anella Verda.

4. Xavier Alseda- Caseta de la Pineda
-

Demana informació sobre el funcionament de la planta de biomassa prevista (acords amb els
propietaris forestals, preus, mercat...)
Pel que fa al tancament de la riera de Gaià als vehicles, proposa que es tingui en compte fer una
zona d’aparcament per no traslladar el problema dels vehicles més al nord.
Expressa els seus dubtes de com s’assegurarà la viabilitat de les finques amb la limitació d’usos
i volumetries proposades.

Resposta:

Centre de biomassa: l’Ajuntament ha cedit una parcel·la per a la construcció de la planta. Aquesta
requerirà una concessió administrativa a través de la qual es regularà el funcionament. Tanmateix,
s’establirà una tipologia de preus que garanteixi que s’aprofiti tot tipus de fusta amb l’objectiu principal de
la prevenció d’incendis.
Per altra banda, es treballa per a potenciar la demanda a través de la creació d’una caldera a l’Hospital
de Terrassa i a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Tancament de la riera de Gaià: tancar el camí a la circulació és complicat ja que existeixen diferents
activitats econòmiques que l’utilitzen. Tanmateix s’està valorant la creació d’un aparcament en algun
punt.
5. Ramon Clariana- Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa
Expressa que existeix certa confusió entre les al·legacions presentades al Pla Especial i les presentades
a la modificació puntual del POUM. En la seva opinió, les al·legacions són molt potents i són presentades
especialment per propietaris privats que demanen més possibilitat d’edificació i potenciar l’activitat
econòmica no sempre relacionada amb el sector primari.
Demana més transparència en la comunicació dels projectes realitzats per l’Ajuntament i la procedència
dels pressupostos.
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Resposta:
Les al·legacions presentades al Pla Especial es repeteixen també per la Modificació puntual del POUM.
Es reconeix certa confusió i solapament entre els dos documents. Per tant, des de l’Ajuntament s’està
definint, amb el suport jurídic extern, el contingut de cada document segons marca la normativa, per tal
de no repetir temes.
Es comunica que es penjarà a la pàgina web el quadre resum dels projectes d’inversió previstos per l’any
2016. També es penjaran els documents en redacció (ordenança ús públic, pla de gestió i inventari de
camins públics) que s’hauran d’aprovar pel Ple municipal. El procés d’aprovació també comptarà amb un
període de presentació d’al·legacions de 30 dies, tanmateix s’intentarà arribar al màxim consens amb els
implicats per evitar-les.

6. Pep Monterde- ADENC
Expressa el seu desacord en la necessitat de continuar la infraestructura del 4t cinturó fins a Sabadell.
Cal reobrir el debat però amb dades i arguments actuals.
Resposta:
S’admet la complexitat del debat però es reitera la voluntat de reobrir-lo.
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