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ACTA DE REUNIÓ DE CONSELL MUNICIPAL DE MEDI 
AMBIENT, SOSTENIBILITAT I TERRITORI 
 

Identificació de la reunió 
Núm. 2019-19/004 
Caràcter: Ordinària 
Data: 24.12.2019 
Hora: 18.00 hores 
Lloc: Can Massallera  
 
 
Hi assisteixen: 
 

Sr. Francesc J. López   Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Juan José Pérez Perramon Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Xavier Pedrós    Federació d'Associacions Veïnals 
Sra. Joana Hernández   Grup Benviure 
Sr. Juan Quirós   Grup Benviure 
Sra. MªCarmen Vallejo  Grup Benviure 
Sr. Andreu Massoni i Terré  Grup Benviure 
Sr. Xavier Ladero   Grup Benviure 
Sr. Joan Mañas i Palau  Plataforma Serres Garraf Ordal  
Sra. Olga A. Puertas Balcell  Regidora no adscrita 
Sr. Lluís Mª Estruch Tobella  Periodista Local 
Sr. Josep M. Cervelló Torrella Grup municipal d'ERC 
Sra. Alba Fajardo González  Associació Col·lectiu Karxofarock 
Sra. Mª Carmen Ruiz    Associació Col·lectiu Karxofarock 
Sra. Beatriz Goslino   Grup municipal Ciutadans 
Sra. Marta Santiño González  Associació de Voluntariat Forestal 
Sr. Antoni Quilez Jover  Institut Marianao 
Sr. Rafael Bernabé   La Rutlla - Natura 
Sra. Ceila Hidalgo Sánchez  Les Agulles - Ecologistes en Acció 
Sra. Tona Mangues   Bicibaix 
Sr. Xavier Alejandre Casanova Regidor Podem - EUiA 
Sra. Carmen Fernández Nerín A títol individual 
Sr. Miguel Villa Quirós  Associació Meteo Baix Llobregat  
Sr. Lluís Parés Ramoneda  Unió de Pagesos   
Sr. Dani Martínez   Regidor de Participació Ciut. i Transició Energètica 
Sr. Antoni Xavier Fernández  Cap de Participació Ciutadana 
Sr.  César Thovar    Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Sra. Rosa Cifuentes   Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Sra. Carmen Ruiz    Cap del Servei d'Infraestructures i Espai Públic 
Sra. Cristina Montes   Secretaria Consell Municipal Medi Ambient 
 
 
Convidats: 
Sra. Montserrat Montalbo Todolí Cap del Servei d'Equipaments i Espai Públic de la 
                 Diputació de Barcelona 
Sr. Josep Selga   Tècnic Redactor del Pla Director del Verd Urbà i Pla   
      d'arbrat i de Poda de Sant Boi, de la Diputació de Barcelona   
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Excusen la seva absència: 
Sr. Josep Maria Mas, Sra. Mª Pilar Fañanás, Sr. Andreu Burguera, Sra. Stella Cartesio, Sr. Josep 
Torrico, Sra. Fernanda Flete, Sr. Alan Alguacil. 
 
 
 
Ordre del dia 
1) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2) Presentació del Pla Director del Verd Urbà i del Pla d'arbrat i Poda de Sant Boi per part de 
la Diputació de Barcelona 
3) Posada en comú i tancament de normes de funcionament del Consell Municipal de Medi 
Ambient, Sostenibilitat i Territori  
4) Precs i preguntes  
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
El regidor de Medi Ambient, Sr. César Thovar, dóna la benvinguda i presenta a les persones 
que han vingut de part de la Diputació de Barcelona per exposar el que serà el segon punt de 
l'ordre del dia, la Sra. Montserrat Montalbo, Cap del  Servei d'Equipaments i Espai Públic, i el 
Sr. Josep Selga, Tècnic Redactor del Pla Director del Verd Urbà i del Pla d'arbrat i de Poda de 
Sant Boi. 
 
A continuació, el President avança com es desenvoluparan els punts de l'ordre del dia de la 
sessió i d'aquesta manera dóna pas al primer punt de l'ordre del dia:  
 
1) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
L'acta anterior és aprovada per unanimitat.  
 
 
Seguidament, el President llegeix el segon punt de l'ordre del dia:   
 
2) Presentació del Pla Director del Verd Urbà i del Pla d'arbrat i Poda de Sant 
Boi per part de la Diputació de Barcelona 
 
El Sr. César Thovar dóna la paraula a la Sra. Carmen Ruiz, Cap del Servei d'Infraestructures i 
Espai Públic de l'Ajuntament, qui fa al·lusió a títol de recordatori de la presentació del Pla 
Director del Verd Urbà i del Pla d'arbrat i Poda de Sant Boi que va presentar al Consell de 
Medi Ambient al novembre. A continuació la Sra. Montserrat Montalbo agraeix en primer lloc 
la oportunitat de poder donar explicacions sobre el Pla que s'ha desenvolupat amb 
l'Ajuntament de Sant Boi i seguidament explica que és un treball que s'està realitzant a molts 
municipis i que suposa un punt de partida important, donat que permet partir d'uns criteris 
estimats i valorats per un expert en la matèria com és el Josep Selga, Tècnic Redactor del Pla 
a la Diputació de Barcelona. A continuació el Sr. Selga farà una presentació-resum dels trets 
més importants del Pla al nostre municipi. Informa que desprès de realitzar la diagnosi de 
Sant Boi, el que faran des de la Diputació serà assessorar i donar assistència a l'Ajuntament.  
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Finalitzada la seva intervenció s'obre el torn de paraula per a les persones assistents. 
 
Pregunten sobre el termini per presentar al·legacions. Aquest assumpte queda pendent 
d'informar a tots els membres del Consell via email, encara que es comunica que es pot 
consultar a la pàgina web de l'Ajuntament.  
 
Com una possible actuació en el municipi, el Sr. Estruch fa referència a la plantació d'arbres 
fruiters com és el cas de la ciutat de Sevilla. El Sr. Selga informa detalladament dels orígens i 
dels resultats d'aquesta experiència a Sevilla i recomana analitzar amb molta cura aquesta 
iniciativa, atès el cost tan elevat que aquesta pugui comportar en el municipi.  
 
D'altra banda, el Sr. Cervelló considera que no és sostenible en el nostre municipi mantenir el 
reg amb aigua potable, qüestió que ratifiquen des de la Diputació. I, seguint amb la seva 
intervenció el Sr. Josep Maria Cervelló fa al·lusió als horts urbans, una temàtica que no s'ha 
exposat a l'intervenció del Sr. Josep Selga, però que informen si és incorporada en el Pla. 
 
A continuació, fan l'apreciació que el Pla Director del Verd Urbà deuria estar lligat al Pla 
urbanístic i d'aquesta manera anar "cosint barris". Arrel d'aquesta intervenció, el Sr. X.Pedrós 
comparteix la informació de la importància paisatgística reconeguda que té el nostre municipi i 
el premi que per aquest valor patrimonial ha rebut l'ajuntament. I, d'altra banda, manifesta la 
seva disconformitat envers el planejament urbanístic. En aquest sentit, demana la paraula la 
Sra. Montserrat Montalbo i informa que en base a l'estudi realitzat el Pla Director del Verd 
Urbà diagnostica la falta d'espais verds sense discriminació que sigui a zones verdes o no. 
Considera que, si des d'urbanisme es decideix crear espais verds allà on no hi ha, això és lo 
important. Diu, el Pla Director del Verd Urbà no és obligatori i l'Ajuntament de Sant Boi ha 
decidit de tenir-ho, per tant, això ja és un primer pas. En endavant, caldrà esperar la seva 
evolució. 
 
Una altra intervenció per part dels i les assistents planteja si el projecte actual amb una 
despesa corrent estimada d'uns dos milions d'euros contempla el cost de neteja i 
manteniment del verd. Per part de la Diputació la resposta és que nosaltres, com espècie 
humana volem beneficis i no pas perjudicis, i la nostra percepció fins ara era que la natura 
tenia cost i despeses. Ara la percepció ha canviat i ens estem adonant que si no fem cura de 
la natura tenim el risc de desaparèixer com espècie. Per tant, la natura ens fa ser més 
humans i és, per tant, un valor. El que suggereixen des de la Diputació és fer molta difusió des 
de l'Ajuntament per potenciar el verd, i que sigui la ciutadania qui des de l'apreciació dels 
beneficis que ens dona la natura, demani per ella.  
 
El Sr. Rafael Bernabé pregunta quins criteris s'apliquen per determinar quin tipus d'arbrat 
seria més recomanable plantar en el nostre municipi. El J.Selga informa que per escollir una 
espècie d'arbrat es tenen en compte molts factors i moltes variables. Es porta a terme un 
estudi de disseny i planificació. I, en qualsevol cas, la presència d'arbres ja dóna lloc a la 
biodiversitat.   
 
El Sr. Massoni manifesta trobar-se d'acord en general amb el Pla Director del Verd Urbà 
excepte en allò que es refereix a l'arbrat viari. Opina que l'arbrat és molt deficient i les podes 
provoquen el seu envelliment. Manca arbrat viari. S'han tapat escocells i no s'ha tornat a 
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plantar. Considera que cal incrementar els espais verds al nostre municipi, però aquesta és 
una labor complicada, tanmateix, incrementar l'arbrat és feina més senzilla i més ràpida per 
incrementar el verd urbà. Opina que cal treballar cap al futur en aquells nous carrers que es 
volen fer, tenint en compte els escocells. Des de la Diputació es manifesten d'acord en no 
tornar a cometre antics errors. Sant Boi necessita arbres. Però cal que des de l'ajuntament es 
faci partícip a tothom i a totes les àrees. 
 
A la fi d'aquest torn de paraula i per acabar aquest punt de l'ordre del dia, el President del 
Consell agraeix a les dues personalitats de la Diputació de Barcelona la seva labor i la seva 
voluntat d'assistir-hi en aquest dia. 
 
 
 
Seguidament, el President presenta el següent punt de la sessió:  
 
3) Posada en comú i tancament de normes de funcionament del Consell 
Municipal de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori 
 
El Sr. Antoni Xavier Fernández, Cap de Participació Ciutadana, fa un resum de les 
conclusions a les que es va arribar amb els grups de treball de les anteriors sessions del 
Consell i, a continuació, exposa aquells punts que van quedar pendents d'aprovar i concloure 
entre tots i totes, per constituir les normes de funcionament del Consell.  
 
Arribat a la fi i exposició de tots els punts, l'Antoni Xavier informa dels pasos per accedir-hi a 
través de la pàgina de l'Ajuntament a la plataforma on poder fer intercanvis de documentació, 
així com, propostes, debats, etc. En aquesta plataforma es penjaran també les normes de 
funcionament del Consell de Medi Ambient a que s'ha arribat a concloure.  
 
També informa que s'enviarà per email la propera convocatòria de Consell i llavors caldrà 
proposar Vicepresident/a. Serà en una següent sessió on caldrà escollir les 5 persones que 
constituiran la Vicepresidència del Consell.  
 
 
 
4) Precs i preguntes. 
 
No es formulen. 
 
 
El President del Consell Municipal de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori, Sr. César Thovar, 
no havent més temes a tractar aixeca la sessió de la que s'estén aquesta acta.  


