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ACTA DE REUNIÓ  
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT  
 

Identificació de la reunió 
Núm. 2019-19/003 
Caràcter: Ordinària 
Data: 27.11.2019 
Hora: 18.30 hores 
Lloc: Museu  
 
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. Joan Mañas i Palau  Plataforma Serres Garraf Ordal  
Sr. Jordi Agustí Ballester  Fundació Marianao 
Sra. Olga A. Puertas Balcell Regidora no adscrita 
Sr. Lluís Mª Estruch Tobella Periodista Local 
Sr. Xavier Romea i Castillo  AEiG Sant Ramon Nonat 
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. Stella Cartesio    Institut Camps Blancs 
Sra. Beatriz Goslino   Grup municipal Ciutadans 
Sra. Montserrat Almirall  Club Nòrdic Walking Baix Ll.  
Sr. Jaume Paine i Andreu  Club Nòrdic Walking Baix Ll. 
Sra. Marta Santiño González Associació de Voluntariat Forestal 
Sr. Antoni Quilez Jover  Institut Marianao 
Sr. Andreu Burguera  La Rutlla - Natura 
Sr. Rafael Bernabé   La Rutlla - Natura 
Sra. Ceila Hidalgo Sánchez Les Agulles - Ecologistes en Acció 
Sr. Jaume Grau López  Les Agulles - Ecologistes en Acció 
Sra. Tona Mangues   Bicibaix 
Sr. Xavier Alejandre Casanova Regidor Podem - EUiA 
Sr. Dani Martínez   Regidor de Participació Ciut. i Transició Energètica 
Sr. Antoni Xavier Fernández Cap de Participació Ciutadana 
Sra. Manuela Herrera  Tècnica de Participació Ciutadana 
Sr.  César Thovar    Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Sra. Rosa Cifuentes   Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Sr. Josep Escarrà   Tècnic d'Eficiència Energètica 
Sra. Magdalena Moreno  Tècnica de Ciutat Sostenible 
Sra. Cristina Montes  Secretaria Consell Municipal Medi Ambient 
Excusen la seva absència: 
Sra. Núria Salan 
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Ordre del dia 
1) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2) Adaptació del funcionament del Consell al nou Reglament de Participació Ciutadana 
3) Mitigació i adaptació al canvi climàtic 
4) Precs i preguntes  
 
 
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. 
 
Seguidament el President comunica a tothom la recepció d'una petició que ens ha arribat per 
correu electrònic quant a la incorporació en l'ordre del dia de la "proposta de constitució d'una 
Comissió de planificació de territori". El Sr. Thovar informa que aquesta Comissió es celebrarà 
al gener i, d'altra banda, tal i com ja es va plantejar a l'anterior sessió del dia 6 de novembre, 
en aquest Consell de Medi Ambient només es sotmetran aquells temes que tinguin impacte en 
el medi ambient.  
 
A continuació César Thovar 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 i explica que en aquesta part 
de la sessió es continuarà treballant les normes de funcionament d'aquest Consell, segons el 
marc del nou reglament de participació ciutadana i dóna la paraula al Tècnic de Participació 
Ciutadana, Antoni Xavier Fernández. 
 
 
2) Adaptació del funcionament del Consell al nou Reglament de Participació 
Ciutadana 
 
L'Antoni Xavier Fernández explica que cal formar 3 grups per continuar amb la feina de la 
darrera sessió del consell i es treballarà la dinàmica per decidir com serà el format d'aquest 
consell. 
 
Finalitzat el treball en grups es realitza la posada en comú, començant pels aspectes de 
governança del consell que es van treballar a la sessió anterior. Queden pendents, per manca 
de temps fer la posada en comú dels aspectes de format. Aquests es treballaran a la següent 
sessió del Consell. 
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3) Mitigació i adaptació al canvi climàtic. 
 
El President presenta al Sr. Josep Escarrà, Tècnic d'Eficiència Energètica de l'Ajuntament de 
Sant Boi, qui dóna la informació d'aquest punt amb suport de PowerPoint.  
El Sr. Escarrà explica el Pla d'acció per l'energia sostenible i el clima 2020-2030, previst 
d'aprovar al desembre de 2020. Informa que es preveuen entorn unes 80 accions en aquest 
Pla i que aquesta presentació mostra una part d'elles. Actualment s'estan recollint les 
aportacions dels tècnics i tècniques de l'Ajuntament i convida a tothom del Consell que vulgui  
proposar les seves, abans del dia 5 de desembre, per poder ser considerades en la fase 
inicial. En Josep explica també que, una vegada es disposi d'un esborrany de document inicial 
amb totes les aportacions proposades, cap al tercer trimestre de 2020 es preveu un procés de 
participació formal on es podran debatre totes les proposicions abans d'ésser incorporades en 
el document final. L'aprovació definitiva del Pla es portarà a Ple. 
A continuació, es plantegen diverses accions potencials des de 7 àmbits: Educació ambiental i 
Governança; Mobilitat; Gestió de residus; Residencial, terciari i industrial; Generació local 
d'energia renovable; Enllumenat i serveis; Edificis municipals.  
A partir d'aquí els i les assistents fan les seves propostes.  
 
El Sr. Josep Maria Cervelló, qüestiona el punt d'empoderament del moviment juvenil, pensa 
que s'ha de tenir cura per tal de no institucionalitzar-lo.  
 
A partir de l'exposició feta, es plantegen diferents comentaris i aportacions per part de les 
persones membres del Consell. Pel que fa al detall d'algunes dades, com els kWh d'energia 
verda respecta dels consumits, es respon que quedaran recollides a la diagnosi. 
 
També el Sr. Jaume Grau proposa fer monogràfics per temes i afegir àmbits que a l'explicació 
no queden recollits, com els efectes de la construcció, alimentació, extracció de recursos, 
aigua, economia circular... Es demana poder veure la diagnosi per garantir que queden 
recollides les conseqüències d'aquests àmbits. 
La Sra. Rosa Cifuentes explica que l'economia circular es preveu al PREMET25 i el tema de 
l'aigua està inclosa a l'apartat de xarxa freàtica i l'eficiència de la xarxa. 
 
El Sr. Cervelló posa en valor el paper de les aigües freàtiques i demana que s'incorpori una 
mesura d'aigües grises. També fa la reflexió que s'ha de tenir en compte que els cotxes 
elèctrics no incrementin la segregació social a la població. Així mateix manifesta el dubte 
d'avançar en l'àmbit dels residus si no es canvia el model que es demostra encallat en el 30% 
de separació. Així mateix, demana tenir consideració de l'abocador més gran de tota Europa 
situat al Garraf que continua emeten gasos. 
 
El Sr. Pedrós opina que s'ha d'analitzar les dades dels habitatges buits i vigilar el planejament 
per tal de repensar la ciutat compacte i sense pèrdues de zones verdes. També planteja la 
oportunitat de donar cabuda als joves en el Consell. 
 
El Sr. Bernabé assenyala que falta l'àmbit de Patrimoni Natural, recorda que la coberta 
vegetal afavoreix la reducció de CO2. 
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El Sr. Escarrà li respon que el Patrimoni Natural i, més concretament forestal, és un dels 
principals eixos del Pla d'acció pel clima i l'energia sostenible (PAESC) i que es treballarà dins 
del Pla d'Adaptació. 
 
El Sr. Grau pensa que també ha d'estar al Pla de Mitigació, atès que no només és susceptible 
de protegir-se, si no que també cal contemplar què pot aportar en la mitigació. 
 
Altres opinions i idees plantejades es mouen entorn la necessitat de millorar el transport 
públic, importància de l'educació ambiental, fomentar la recollida de residus a la muntanya i la 
creació de figura d'agents cívics a la muntanya. 
 
 
 
Per acabar el torn de paraules i l'exposició d'aquest punt de l'ordre del dia, el President 
informa al personal present que des del Consell de Medi Ambient es traslladarà al tinent 
d'alcalde pertinent la sol·licitud per què sigui activada la taula d'habitatge. 
 
 
 
4) Precs i preguntes. 
 
El Sr. Andreu Burguera demana la paraula per convidar i informar a tothom que el dia 30 de 
desembre, a les 9:30 h, a la Gralla, tindrà lloc la Inauguració de les Primeres Jornades 
d'Investigació Santboiana encapçalada per l'associació La Rutlla - Natura, Centre d'Estudis 
Santboians. 
 
 
 
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.  


