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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE MARIANAO 
  
Identificació de la reunió: 
Informacions, precs i demandes. Núm. M215/P040/2022/000001 
Caràcter: ordinari 
Data: 15 de març del 2022 
Horari: des de les 18:30 a les 20:15 hores 
Lloc: Reunió telemàtica - Casal de Barri Marianao 
 
Hi assisteixen: 
 
Sra. Roser Castro, veïna i vicepresidenta del Consell  
Sra. Judit Blanco, Fundació Marianao i vicepresidenta del Consell 
Sr. Carlos Fabián Lapuente, Veí i vicepresident del Consell 
Sr. Juan Carlos Costana, veí 
Sr. Carlos Sánchez, veí 
Sr. Fernando González, veí 
Sra. Carmen Alcalde, representant de l’Associació San Miguelito 
Sra. Reme Domínguez, representant de l’Associació DID 
Sra. Lídia Torres, Tècnica de l’Oficina Municipal d’Energia Sostenible 
Sr. Jesús Balcells, responsable de CLAUS 
Sra. Rosa Cifuentes, Cap del Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut 
Sr. Josep Escarrà, Cap de la Unitat de Medi Urbà i Sostenibilitat 
Sra. Salut González, regidora de Salut pública 
Sr. Daniel Martínez, regidor de Transició energètica i hídrica 
Sr. Lluís Tejedor, regidor de Ciutadans – Partido de la Ciudadania 
Sra. Cristina Muñoz, regidora i presidenta del Consell de Districte Oest 
Sr. Ignasi Delgado, Tècnic de districte Oest i secretari del Consell de Districte Oest 
Sra. Mónica Español, Administrativa districte Oest 
 
Disculpen l'absència: 
Laura Fortes, PES Sant Boi. 
Francisca Vélez, veïna. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior M215/P040/2021/000004. 
2. Presentació de l’Oficina Municipal d’Energia Sostenible. 
3. Accions de Salut Pública. 
4. Torn obert de paraules. 

 
 
Desenvolupament de la reunió: 
 
El Sr. Ignasi Delgado, Tècnic de Districte, va presentant tothom per tal que consti en acta la seva 
assistència.  
La Sra. Cristina Muñoz, regidora i presidenta del Consell  dona pas al primer punt de l’ordre del dia: 
 
 

1. Aprovació de l’acta M215/P040/2021/000004 
 
Com que no hi ha cap vot en contra, queda aprovada. 
 
 
A continuació li passa el torn de paraula al Sr. Daniel Martínez, regidor de  Transició energètica, que fa 
una petita introducció al segon punt de l’ordre del dia. 
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2. Presentació de l’Oficina Municipal d’Energia Sostenible (OMES) 

 
El Sr. Daniel agraeix l’oportunitat de donar a conèixer l’ OMES, i tot el que s’està fent en transició 
energètica, tan important per lluitar contra el canvi climàtic i també des del punt de vista social per a 
l’estalvi, eficiència, etc.   
Presenta l’equip que treballa en aquest projecte, i li passa la paraula al Josep Escarrà, Cap de la Unitat 
de Medi Urbà i Sostenibilitat, que comença explicant l’estratègia municipal de transició energètica. 
A l’OMES s’acompanya a la ciutadania en tot el relacionat amb l’energia, estalvi en la facturació, 
instal·lació de plaques fotovoltaiques, vehicles elèctrics, ajuts... També explica les bonificacions que es 
reben amb la instal·lació d’energies renovables (reducció de l’IBI al 50% durant cinc anys en la 
implantació de plaques fotovoltaiques/tèrmiques als seus edificis)  
El Josep li passa el torn de paraula al Sr. Jesús Balsells, responsable de l’empresa municipal CLAUS, 
que fa una petita introducció sobre altres projectes, com són les zones d’autoconsum compartit, 
consistent en aprofitar les cobertes dels equipaments municipals per instal·lar plaques foto voltàiques, 
buscant el propi consum i poder compartir l’excedent amb la ciutadania, en un radi d’uns 500 metres.  
S’aposta per la mobilitat sostenible i s’està treballant en diferents projectes, alguns més immediats com 
l’OMES i d’altres, en un futur, com la possible compartició de vehicles elèctrics municipals, per exemple. 
 
Per parlar de l’ O.M.E.S. li passa el torn de paraula a la Lídia Torres, tècnica de l’oficina, que comença 
explicant que funcionen des de fa dos mesos i que han tingut molt bona acceptació per part de la 
ciutadania, fent unes 25 visites a la setmana sigui presencial o en línia, sempre amb cita prèvia. Reitera 
el que han dit els companys de l’equip  quant a l’assessorament en la reducció de factures, les 
auditories energètiques en línia, la tramitació de subvencions, compra de vehicles elèctrics, etc. 
Estan ubicats al c/ Lluís Castells, 23 i el seu horari és, de dilluns a dijous de les 9 a les 13.30 hores al 
matí i de les 16.30 a les 19 hores a la tarda. Els divendres atenen de les 9.00 a les 14.00 hores. 
 
La Cristina convida a tothom a fer difusió d’aquesta oficina i els serveis que donen. 
Aprofita per preguntar si la reducció de l’IBI en edificis plurifamiliars també es rebria i el Josep Escarrà 
explica que el 50% de bonificació es repartiria entre els veïns. 
 
 

3. Accions de Salut Pública 
 
Pren la paraula la Sra. Salut González, regidora de Salut pública i comunitària, que dona les gràcies per 
la invitació al Consell i comença parlant del tema de les plagues. Aquest problema no és només per 
higiene i estètica sinó que tenen factors que poden produir malalties i per això s’han de controlar 
(sobretot les paneroles, els coloms i les rates). Demana l’ajut de la ciutadania per combatre-les.  
Dona pas a la Sra. Rosa Cifuentes, Cap del Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut, per tal que 
detalli quines són les mesures  preventives que s’han de prendre per poder fer front a aquesta qüestió. 
 
La Rosa afegeix als senglars com animals que també cal controlar, i per això recomana evitar deixar 
restes escombraries fora dels contenidors així com no donar menjar ni beure. 
 
Comença explicant com actuar, un cop es detecta la plaga (paneroles i rates, principalment). 
 Si és a la VIA PÚBLICA: actua l’Ajuntament. Hi ha 2 vies per comunicar-ho. El millor és la 

plataforma T'Escoltem per comunicar on és i de quin tipus de plaga es tracta. Salut pública 
intervé. Per aquesta via es dona resposta i queda constància per poder actuar. L’altra via és el 
telèfon net 900 108 830 (gratuït). 

Un cop rebuda la queixa, es fan 3 tipus d’intervencions: 
1. Tractaments setmanals de les incidències comunicades  (normalment els dilluns). 
2. Tractaments periòdics cada 2 o 3 mesos, a les boques del clavegueram, com a prevenció. 
3. Tractaments preventius extraordinaris abans de l’estiu (maig-juny, normalment), 

principalment per les paneroles amb gels específics. 
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 Si és en EDIFICIS PRIVATS: propietaris/llogaters han d’identificar el punt d’entrada. A vegades 
amb algun producte específic es pot actuar, i si no és possible o és en espais comuns, es recomana 
contractar una empresa especialitzada. 

 
Quant a les plagues de mosquits, és fonamental no tenir aigua emmagatzemada que pugui produir 
larves, sobretot mosquit tigre a l’estiu. 
 
Es continua parlant dels coloms i la importància de no donar-los menjar. L’Ajuntament està fent 
captures controlades amb xarxes per tal d’evitar problemes de salut i molèsties als veïns i veïnes. Al 
mes de febrer es van capturar 105 coloms al barri de Marianao, 86 a la plaça Generalitat i 19 a la plaça 
de la Bòbila. És previst que al maig es repeteixi l’operació. 
 
El Sr. Carlos Sánchez demana la paraula per preguntar com actua l'Ajuntament en edificis privats, si hi 
ha ajuts, etc...  
La Sra. Cifuentes aclareix que es fa assessorament, van in situ, ajuden a detectar, donen consells, etc, 
però no hi ha ajuts econòmics específics per això. 
 
El Sr. Carlos Fabián  exposa que pateix la qüestió dels coloms a la seva comunitat de veïns, ja que una 
veïna els hi dona menjar (denunciada a l’Ajuntament). Afegeix que al Parc dels Somnis i a la plaça 
Catalunya també hi ha una persona que els hi dona menjar, tot i cridar-li l’atenció. 
La Sra. Rosa contesta que actuen amb policia, però és un tema  molt complicat. Es fan sancions, però 
així i tot no s’elimina el problema. La Sra. Salut afegeix que la llei no és prou dura per dissuadir les 
persones i estan força limitats. Per ajudar amb aquesta qüestió, es va crear el perfil de l’agent de salut 
i medi, amb un equip de 9 persones que vigilen i informen la ciutadania. 
 
La Sra. Roser Castro pregunta pels polls. Demana si l’Ajuntament té competència en aquest aspecte i 
perquè algunes escoles "revisen” els nens i d’altres no. Pregunta també per la sarna. 
La Sra. González, explica que l’Ajuntament no té competència, ja que els polls és molt difícil que 
transmetin malalties. 
Quant a la sarna, afirma que és un insecte que va a les zones calentes i es transmet per proximitat 
entre persones o per la roba, més que d’animals a persones. 
 
 
 
 

4. Torn obert de paraules 
 
 
El Sr. Carlos Sánchez pregunta si hi ha planificació per asfaltar els carrers i si hi prevista cap millora als 
carrils bicis, sobretot al del carrer Picasso. 
La Sra. Cristina contesta en referència al carril bici que, des de mobilitat, s’està adequant la velocitat als 
carrers per tenir una bona convivència entre els vehicles personals i les bicicletes. El Sr. Sánchez 
insisteix en el manteniment, i la Cristina passarà nota perquè mirin els petits sots i repintin el carril bici. 
Quant a l’asfalt de sots a la via pública que no pot reparar la brigada municipal, explica que es fa una 
licitació perquè sigui una empresa qui ho faci, a escala de tota la ciutat. Igualment pren nota per 
tractar el tema amb el grup motor a la reunió següent. 
L’Ignasi conta que, quant a paviment i voreres, hi ha un pla de renovació anual des de l’Àmbit de 
Territori que contempla la reparació de "x" kilòmetres.  
 
El Sr. Fernando pregunta, en referència a les bicicletes, si hi ha cap campanya de conscienciació de les 
normes de trànsit que s’han de complir.   
La Cristina explica que si n’hi ha, sobretot dirigides als joves, iniciades als instituts per fomentar els 
bons hàbits en l’ús de les bicicletes i els vehicles de mobilitat personal, però pren nota per passar-ho a 
l’àmbit. 
 
El Sr. Carlos Fabián exposa que, en la seva opinió, els carrils bici només els fa servir el 10% de la 
població i molta gent no en fa un bon ús. Ell, per la seva condició de discapacitat visual, va patir un 
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accident per part d’una persona que circulava en bicicleta i no va respectar el senyal de cedir el pas. 
Tampoc el va socórrer. 
La Sra. Cristina pren nota per passar-ho a mobilitat i fer una campanya en positiu pel bon ús de la 
bicicleta. 
 
El Sr. Carlos Sánchez vol afegir el tema dels vehicles que estacionen en doble fila. Creu que la policia 
local fa els ulls grossos amb aquest punt, sobretot en diversos xamfrans. 
La Cristina explica que la policia és més laxa a determinades hores de la nit,  conscients del problema 
d’estacionament que hi ha al barri. Deixa clar que això no es pot permetre durant el dia i s’estarà més 
pendent per tal d’evitar aquestes situacions. 
 
 
 
La Sra. Cristina Muñoz dona les gràcies a les persones assistents a la sessió d’avui emplaçant tothom al 
pròxim Consell que s’intentarà fer de manera presencial, tot i que també hi haurà l’opció telemàtica per 
tal que els comerços hi siguin presents. 
 


