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ACTA DE REUNIÓ  
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT  
 

Identificació de la reunió 
Núm. 2020-20/002 
Caràcter: Ordinària 
Data: 29.09.2020 
Hora: 18.30 hores 
Lloc: On line a través de meet 
 
Hi assisteixen: 
 

Sr. Xavier Pedrós    Federació d'Associacions Veïnals 
Sra. Stella Cartesio    Institut Camps Blancs 
Sr. Antoni Quilez Jover  Institut Marianao 
Sra. Marta Santiño González Associació de Voluntariat Forestal 
Sr. Rafael Bernabé   La Rutlla - Natura 
Sra. Ceila Hidalgo Sánchez Les Agulles - Ecologistes en Acció 
Sra. Tona Mangues   Bicibaix 
Sr. Javier Ladero    Plataforma Defensa Béns Comuns 
Sr. Jose Antonio Santín  La Rutlla-Natura  
Sr. Joan Ros    Sant Boi Comerç i Servei 
Sr. Victor Luna   Som mobilitat 
Sr. Josep M. Cervelló Torrella Grup municipal d'ERC 
Sr. Xavier Alejandre Casanova Regidor Podem - EUiA 
Sra. Beatriz Goslino   Grup municipal Ciutadans 
Sra. Mari Carmen Fernández Ciutadana 
Sr. Javier Larma    Ciutadà 
Sra. Núria Salán    Ciutadana 
Sra. Pilar Parras   Ciutadana 
Sr. Daniel Martínez   Regidor de Participació Ciut. i Transició Energètica 
Sr.  César Thovar    Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Sra. Rosa Cifuentes   Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Sr. Antoni Xavier Fernández Cap de Participació Ciutadana  
Sr. Josep Escarrà   Cap Unitat Medi Urbà i Sostenibilitat 
Sra. Magdalena Moreno  Tècnica de Ciutat Sostenible 
 
Excusen la seva absència: 
Sra. Alba Fajardo   Col·lectiu Karxofarock 
Sr. David Folch    Associació de Voluntariat Forestal 
Sr. Alan Alguacil    Meteo Baix 
Sr. Carlos Ortí   Sant Boi Camina 
Sr. Josep Torrico   Fundació Marianao 
Sra. Núria Salan   Ciutadana 
Sr. Jose A. Carcelén  PSC 
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Ordre del dia 
1) Benvinguda i aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2) Informació i posta en marxa de les Comissions del Consell 
3) Presentació i recollida d'aportacions dels següents projectes: 
 3.1) Pàgina web de medi ambient 
 3.2) Campanya de recollida de residus 
 3.3) Tots i totes som natura 
 3.4) Vies saludables 
4) Torn obert de paraules 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
El regidor de Medi Ambient, Sr. César Thovar, dóna la benvinguda a les persones assistents i 
fa una breu introducció del desenvolupament de la sessió d'avui i dels punts de l'ordre del dia. 
 
1) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
S'aprova l'acta per unanimitat. 
 
 
2) Informació i posta en marxa de les Comissions del Consell 
 
El regidor César Thovar presenta les comissions de treball que es van proposar crear a la 
reunió de vicepresidència i els tècnics de referència de cadascuna, convidant a tothom a 
apuntar-s'hi i participar de les mateixes.  
 
Explica que la comissió que es va proposar de Transició Energètica i Hídrica es crearà com a 
espai específic fora del Consell, en forma de Taula de Transició Energètica i Hídrica. Dona la 
paraula al regidor d'aquest àmbit Daniel Martinez per tal que expliqui els motius d'aquesta 
decisió. 
 
El regidor Daniel Martinez explica que hi ha la intenció de donar un fort pes específic a aquest 
àmbit que acompanyi la regidoria creada amb aquest objectiu. Pensa que els tempos 
probablement seran diferents i això farà necessari que sigui un espai autònom. També està 
prevista la participació de nous interlocutors que no són membres del Consell. 
 
No obstant, de manera regular, s'anirà informant al Consell d'aquest espai i també es convida 
a tothom interessat a participar del mateix. 
 
El regidor César Thovar dona la paraula a Antoni Xavier Fernández que explica el mecanisme 
de funcionament de la plataforma de participació que acull les comissions. 
 
M.Carmen Fernández recorda que el tema d'habitatge es va derivar a la Taula d'Habitatge i 
que aquesta fa dos anys que no funciona. Vol que consti en acta el seu desacord en que 
aquest tema de l'habitatge es desvinculi de Territori i d'aquest Consell. 
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Javier Lerma expressa la seva preocupació pel canvi climàtic i explica que té propostes de 
treball. El regidor César Thovar el remet a les comissions de treball. 
 
Josep Maria Cervelló comenta, respecte el tema d'habitatge, que pensa que sortiran temes al 
Consell que superin l'àmbit estricte i que estaran a cavall d'altres i que s'haurà de saber 
treballar-los i no oblidar-los. 
 
Xavier Pedrós pregunta quin serà el paper dels tècnics de referència a cada comissió, entén 
que els membres de la vicepresidència tenen també una funció de suport i dinamització a les 
comissions. El regidor César Thovar li respon que és totalment compatible el paper dels 
tècnics i de la vicepreidència. 
 
Victor Luna comenta que a ell li agrada no barrejar Territori i Habitatge i agraeix l'espai 
participatiu de les comissions. 
 
 
3) Presentació i recollida d'aportacions dels següents projectes: 
 3.1) Pàgina web de medi ambient 
 3.2) Campanya de recollida de residus 
 3.3) Tots i totes som natura 
 3.4) Vies saludables 
 
El regidor César Thovar explica breument en que consisteixen aquests quatre projectes que 
s'estan començant a treballar actualment per tal de fer partícep al Consell i poder recollir 
aportacions. 
 
Josep Maria Cervelló comenta que li ha semblat que les campanyes poden tenir un cert to de 
renya, amb el qual no està d'acord. Creu que pot haver-hi confusió en algunes informacions 
per exemple de recollida de voluminosos. 
 
També comenta que abans de crear noves rutes a l'entorn natural s'hauria de fer manteniment 
de les existents, ja que estan poc mantingudes. 
 
Es fan diferents reflexions entorn l'educació ambiental i les campanyes i mitjans de 
comunicació que s'ha d'utilitzar. 
 
4) Torn obert de paraules 
 
En referència a la Setmana de la Natura (3-11 d'octubre) s'anima a tothom a penjar fotografies 
de l'entorn natural. S'informa que es faran samarretes per tothom que participi, i que es 
distribuiran també entre els membres del Consell.  
 
A demanda expressa del Consell s'encarregaran samarretes de cotó ecològic i de comerç just. 
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Xavier Padrós planteja la problemàtica de seguretat i salubritat de la Casa Gran del Bori. 
Proposa actuar amb caràcter d'urgència i que es pugui convertir en un Centre de referència en 
polítiques mediambientals. Proposa que passi a ser Patrimoni públic. 
 
Des de la presidència es compromet a convocar una reunió amb el tinent alcalde competent 
de territori per tal d'explicar la situació de la Casa Gran del Bori. 
 
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.  


