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ACTA DE REUNIÓ  
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT  
 

Identificació de la reunió 
Núm. 2019-19/002 
Caràcter: Ordinària 
Data: 06.11.2019 
Hora: 18.30 hores 
Lloc: Sala de Conferències de Cassal La Gralla  
 
Hi assisteixen: 
 

Sr. Fernando Soler   Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Francesc J. López   Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Juan José Pérez Perramon Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Xavier Pedrós    Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Xavi Ladero   Grup Benviure 
Sra. Joana Hernández   Grup Benviure 
Sr. Joan Mañas i Palau  Plataforma Serres Garraf Ordal  
Sr. Jordi Agustí Ballester  Fundació Marianao 
Sr. Lluís Parés Ramoneda  Unió de Pagesos 
Sra. Olga A. Puertas Balcell Regidora no adscrita 
Sr. Lluís Mª Estruch Tobella Periodista Local 
Sra. Carmen Fernández Nerín  
Sr. Xavier Romea i Castillo  AEiG Sant Ramon Nonat 
Sr. Josep Maria Mas   Sant Boi Empresarial 
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. Ramón Mieres Sánchez Ass. Veïns Molí Nou - Cooperativa 
Sr. Manuel Ugín Fernández Ass. Veïns Molí Nou - Cooperativa 
Sr. Antoni Quilez Jover  Institut Marianao 
Sr. Andreu Burguera  La Rutlla - Natura 
Sr. José Antonio Santín  La Rutlla - Natura 
Sr. Rafael Bernabé   La Rutlla - Natura 
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 de Servei d'Infraestructures i Espai Públic 
Sra. Magdalena Moreno  Tècnica de Ciutat Sostenible 
Sra. Cristina Montes  Secretaria Consell Municipal Medi Ambient 
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Excusen la seva absència: 
Sra. Núria Salan 
Sra. Irene Calero   Escola Marianao 
Sra. Fernanda Flete   Escola Marianao 
Sra. Marta Sarsanedas  Omnium Cultural 
Sr. Víctor Luna   Som Mobilitat  
 
 
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) Pla Director del Verd Urbà 
4) Priorització de temes a tractar en posteriors Consells 
5) Comissió de treball per al foment de la Prevenció i la Recollida Selectiva dels Residus 
6) Precs i preguntes  
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
El regidor de Medi Ambient, Sr. César Thovar, es presenta i dóna la benvinguda a les 
persones assistents i a continuació convida a fer una ronda de presentacions a l'equip que li 
acompanya: regidor de Participació Ciutadana i Transició Energètica, Daniel Martínez, Cap 
del departament de Participació Ciutadana, Antoni Xavier Fernández, Tècnica de Participació 
Ciutadana, Manuela Herrera, Cap de l'àrea de Ciutat Sostenible, Rosa Cifuentes, Tècnica de 
Ciutat Sostenible, Magdalena Moreno i la Secretària del Consell de Medi Ambient, Cristina 
Montes.  
 
Seguidament César Thovar dóna pas al primer punt de l'ordre del dia:  
 
1) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
Prèviament a l'inici de la sessió del Consell, la Sra. Carme Fernández Nerín informa de no 
haver rebut la convocatòria. Prenem nota del seu email correcte. 
L'acta anterior és aprovada per unanimitat.  
 
 
2) Adaptació del funcionament del Consell al nou Reglament de Participació 
Ciutadana 
 
El Sr. César Thovar fa recordatori que a l'anterior sessió de Consell de Medi Ambient 
(10/10/19) es va quedar que, en els dos següents Consells es destinaria la primera part dels 
mateixos a treballar l'adaptació al Nou Reglament de Participació Ciutadana. Seguidament el 
Sr. Dani Martínez explica que cal definir les normes de funcionament d'aquest Nou 
Reglament, tal i com s'havia previst. L'Antoni Xavier informa que per realitzar aquesta tasca hi 
ha previstes dues sessions, una primera que és la d'avui i la següent el dia 27 de novembre. A 
continuació, per fer més fàcil la labor de treballar en equips donat el número de persones 
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assistents, es fan tres grups. Tothom treballarà separadament els mateixos temes, amb una 
durada aproximada de tres quarts. Passat aquest temps, l'Antoni Xavier explica que es 
continuarà amb la consecució de punts de l'ordre del dia.  
 
El Sr. Joan Mañas demana la paraula i explica que ell s'ha llegit el Nou Reglament i suggereix 
treballar a partir de l'anterior model i sobre d'aquell fer les modificacions i adaptacions que es 
considerin oportunes mitjançant la participació i criteri de tothom.  
 
César Thovar proposa configurar entre tots i totes el que serà el Nou Reglament en endavant, 
tal i com s'havia acordat en l'anterior convocatòria del Consell. I, Dani Martínez afegeix que 
aquest treball en equip no és una pèrdua de temps, sinó que és la manera de fer-lo nostre.  
 
Transcorregut el temps atorgat inicialment per al treball en equips, es recullen les conclusions 
a que ha arribat cadascun per tal de, al proper Consell, posar-les en comú i concloure la 
tasca. 
 
 
3) Pla Director del Verd Urbà (C.Ruiz) 
 
Per a aquest punt de l'ordre del dia, assisteix com a convidada la Sra. Carmen Ruiz, Cap de 
Servei d'Infraestructures i Espai Públic de l'Ajuntament de Sant Boi.  
 
El Sr. Thovar dóna la paraula a la Sra. Carmen Ruiz qui fa una àmplia explicació del Pla 
Director del Verd Urbà amb suport de presentació en PowerPoint. La Carme informa que 
aquest Pla ha sigut aprovat inicialment al Ple de 24 d'octubre i es tracta d'un treball a fer entre 
el Servei d'Equipaments i Espai Públic de la Diputació de Barcelona amb els Serveis Tècnics 
de l'Ajuntament de Sant Boi. Informa dels objectius i l'abast d'aquest Pla Director, dóna dades 
globals del municipi, així com d'altres dades en base a la metodologia de la Diputació de 
Barcelona. Les conclusions a que arriba aquest Pla són les següents: l'estat dels espais verds 
és millorable i la seva gestió requereixen un canvi substancial de plantejament; l'arbrat és 
divers i està en bon estat, però hi ha una mancança i s'haurien de cercar nous carrers i espais 
verds a on plantar-ne de nous; els recursos destinats per la gestió i manteniment són baixos; 
per últim, es recomana una reorganització del servei.  
Arribats a aquest punt, les propostes que es plantegen per al futur del verd urbà de Sant Boi 
són: la millora de l'organització del servei, la millora de la qualitat del verd existent i la millora 
de la dotació del verd 
 
A continuació, la Carme Ruiz informa del termini d'exposició pública per rebre al·legacions, 45 
dies hàbils des de la publicació, així com del lloc on trobar tota la informació a la pàgina web 
de l'Ajuntament. 
 
Donat que surten diferents preguntes per part del membres del consell i que el Sr. Cervelló 
pregunta si aquest tema es pot debatre en aquest espai, es proposa fer aquest debat un cop 
recollides les al·legacions per poder tenir-les en compte.  
 
Finalment s'acorda que la Sra. Ruiz sol·licitarà l'assistència dels Tècnics de la Diputació que 
han col·laborat en aquest treball perquè puguin explicar com s'ha elaborat i ajudar a fer les 
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al·legacions. Un cop recollides totes les al·legacions es farà una altra sessió per recollir totes 
les aportacions que puguin haver-hi sobre l'assumpte. 
 
 
4) Priorització de temes a tractar en posteriors Consells 
 
El Sr. Thovar fa entrega en paper del llistat de temes a tractar, que es van proposar en la 
dinàmica de l'anterior Consell. 
 
Explica que en aquest llistat s'hauran d'afegir aquells temes que vagin sortint en la gestió 
ordinària i sigui important posar en comú al Consell. 
 
També explica que s'està analitzant la vinculació d'alguns temes amplis en projectes concrets 
que es puguin estar treballant i la calendarització d'aquells que ja tenen previsió. Per tant, al 
proper Consell, amb aquesta informació més treballada, estarem en disposició de fer la 
priorització. 
 
El Sr. Xavier Pedrós pregunta quin criteri se seguirà per a prioritzar els temes i si poden tenir 
tota la informació dels projectes i actuacions previstos. 
 
César Thovar comunica que el Pla de Govern recull les línies d'actuació del mandat i que es 
preveu sigui públic al gener de 2020. 
 
D'altra banda explica que la calendarització d'allò previst marcarà i ajudarà a aquesta 
priorització. 
 
S'obre un cert debat sobre quins temes s'han de debatre al Consell i quins altres s'han de 
treballar en d'altres espais específics, a partir del tema d'habitatge. 
 
El Sr. Dani Martinez, es compromet concretament amb el tema d'habitatge, a demanar 
l'activació de la taula d'habitatge per tal que sigui un espai efectiu . 
 
La Sra. Cifuentes aporta que, al Consell s'hauria de parlar de qualsevol tema, però des de la 
vessant de l'impacte al medi ambient, no des d'altres problemàtiques socials. 
 
 
5) Comissió de treball per al foment de la Prevenció i la Recollida Selectiva dels 
Residus 
 
El Sr. Thovar, mitjançant projecció de diapositiva, informa que es vol crear una comissió de 
treball per fomentar la corresponsabilitat en la reducció i aprofitament dels residus, i convida 
als membres del Consell a participar. 
 
El Sr. Cervelló pregunta si en aquesta comissió es contemplarà una mirada crítica al model 
actual de recollida de residus, ja que pensa que és sesgat. 
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El Sr Thovar li respon que el punt de partida de la comissió es treballar, en la mida del 
possible,  en positiu, per millorar els resultats d'allò que tenim. 
 
La Sra. Cifuentes explica que certament, a mig termini, el model actual s'ha de revisar. Des de 
l'AMB s'està actualitzant una proposta amb la intenció d'implementar-la per al 2025. 
 
 
6) Precs i preguntes 
 
No se'n 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.  


