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ACTA DE REUNIÓ  
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT  
 

Identificació de la reunió 
Núm. 2019-19/001 
Caràcter: Ordinària 
Data: 10.10.2019 
Hora: 19.00 hores 
Lloc: Sala de Conferències de Can Massallera  
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Antoni Quilez Jover  Institut Marianao 
Sra. Stella Cartesio    Institut Camps Blancs 
Sra. Mª Pilar Fañanás  Institut Itaca 
Sra. Marta Santiño González Associació de Voluntariat Forestal 
Sr. David Folch Ferrer  Associació de Voluntariat Forestal 
Sr. Guillem Espún Ramon  AEiG Sant Ramon Nonat 
Sra. Mireia Bosch   AEiG Sant Ramon Nonat 
Sr. Andreu Burguera  La Rutlla - Natura 
Sr. Rafael Bernabé   La Rutlla - Natura 
Sra. Alba Fajardo   Col·lectiu Karxofarock 
Sr. Jaume Grau   Les Agulles - Ecologistes en Acció 
Sr. Victor Luna    Som Mobilitat 
Sra.Mª Carmen Fernández  PAH 
Sr. Josep Maria Mas   Sant Boi Empresarial 
Sra. Joana Hernández   Grup Benviure 
Sr. Xavi Ladero   Grup Benviure 
Sr. Joan Mañas i Palau  Plataforma Serres Garraf Ordal  
Sr. Jordi Agustí Ballester  Fundació Marianao 
Sr. Francesc J. López   Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Xavier Pedrós    Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Fernando Soler   Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Pilar Gago   Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. Xavier Alejandre Casanova Grup municipal Podem-EUiA 
Sra. Beatriz Goslino   Grup municipal Ciutadans 
Sr. Jose Angel Carcelén  Tinent d'Alcalde de Ciutat Sostenible i Saludable 
Sr. Dani Martinez   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. Magdalena Moreno  Tècnica de Ciutat Sostenible 
 
 
 
 



 

 2

 

 
Ordre del dia 
1) Presentació del President i membres del Consell 
2) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
3) Informació del nou Reglament de Participació Ciutadana 
4) Estratègia de ciutat sostenible i saludable 
5) Informació Muntanyes del Baix 
6) Proposta de temes a tractar en posteriors Consells 
7) Precs i preguntes  
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
1) Presentació del President i membres del Consell 
 
El Sr. César Thovar es presenta i dóna la benvinguda a les persones assistents. Fa una breu 
explicació de com proposa que funcioni aquest espai i convida a fer una ronda de 
presentacions a tothom que participa. 
 
Desprès de les presentacions, algunes persones assistents excusen les següents absències: 
Sonia Lozano de DEPANA 
Lluís Parés d'Unió de Pagesos 
Tona Mangues com a ciutadana 
 
2) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
En aquest punt es proposen un parell d'esmenes a l'esborrany de l'acta enviada, que són 
acceptades per tothom, per tant s'aprova l'acta amb les esmenes. 
 
3) Informació del nou Reglament de Participació Ciutadana 
 
El Sr. Thovar dóna la paraula al Sr Dani Martinez, que explica els objectius i les línies del nou 
Reglament de Participació Ciutadana. Conjuntament amb el Sr. Antoni Xavier Fernández 
resumeixen els canvis substancials que introdueix aquest Reglament. 
 
Els espais participatius existents s'han d'adaptar a aquest nou Reglament, també de forma 
participada, per la qual cosa es proposa destinar una part dels dos pròxims Consells a fer 
aquesta tasca. Tothom està d'acord. 
 
 
4) Estratègia de ciutat sostenible i saludable 
 
El Sr. Thovar dóna la paraula al Sr. Carcelén, que explica que estem en un bon moment per 
realitzar un debat sobre el model de ciutat, ja que s'està treballant en l'aprovació del Pla 
Director Urbanístic de l'Àrea Metropolitana, que marcarà les normes urbanístiques dels 
propers 20-30 anys. 
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Fa un resum a grans trets, dels canvis que ha sofert el municipi a nivell urbanístic des de 1976 
fins l'actualitat. Proposa organitzar una jornada específica per parlar de tot això. 
 
El Sr. Pedrós comenta que el procés participatiu que es va fer per "Cosint Barris" no va ser 
correcte ja que des del seu punt de vista no va ser eficaç ni eficient i proposa fer un parèntesi, 
es a dir, ordenar una suspensió de llicències, en el context del PDU per treballar aquest tema 
junt amb el de Can Gavarrot i PDU Colònia, Demana que es faci a Sant Boi una jornada 
participativa amb la participació de l'AMB com s'està fent al Prat de Llobregat. 
 
El Sr. Carcelén explica que, respecte la suspensió de llicències, ja es va fer una moratòria 
d'un any prorrogable a un any més i que estem en fase d'al·legacions. 
 
El Sr. Martinez explica que amb "Cosint Barris" s'ha fet un procés participatiu ampli, obert i 
correcte i que posteriorment, com que en el desenvolupament del planejament es va afegir la 
zona del Bovila,  s'ha parlat amb veinat d'aquesta zona, que en un inici no havien participat, 
per incloure les seves aportacions. 
 
El Sr. Jaume Grau, demana que es recuperi la zona agrícola que es contemplava a l'any 
1976. Opina que és molt important consolidar aquesta zona. 
 
5) Informació Muntanyes del Baix 
 
La Sra. Cifuentes explica que Muntanyes del Baix sorgeix al 2006 a partir d'una inquietud per 
la conservació i protecció de l'espai agroforestal, tant per part del Consell Comarcal com dels 
ajuntaments de la zona situada entre el Delta del Llobregat, Garraf i l'Anoia. Amb aquest 
objectiu se signa un conveni entre el Consell Comarcal i 14 municipis. 
 
Es va treballar un Pla Director que es va aprovar inicialment al 2009 i definitivament al 2013, 
aquest va ser ben acollit per entitats ecologistes però amb recel per part de propietaris 
agroforestals. Aquest Pla Director, per manca de recursos i d'altres motius va quedar bastant 
aturat. 
 
Es reactiva al 2015-2019 creant l'Oficina Comarcal Muntanyes del Baix i es firma un nou 
conveni al 2018 que s'amplia a 16 municipis i el Consell Comarcal. 
  
Actualment s'ha treballat des de Muntanyes del Baix una ordenança marc reguladora de l'ús 
social d'aquest espai, que s'ha validat a nivell polític pels 16 municipis i el Consell Comarcal. 
 
En aquest punt, des de l'Ajuntament es proposa un procés participatiu per recollir aportacions 
d'aquest consell a l'ordenança marc i posteriorment fer un procés participatiu més ampli obert 
a la ciutadania per concretar els usos de l'entorn natural del nostre municipi. 
 
Per tal de recollir aquestes aportacions, es planteja si incorporar aquesta tasca als Consells 
ordinaris o fer les sessions específiques en paral·lel. Es decideix treballar en sessions 
específiques.  
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S'enviarà l'ordenança per correu electrònic i es crearà una comissió amb les persones 
membres del Consell que estiguin interessades en participar. Aquestes sessions s'han de fer 
abans de final d'any. 
 
 
6) Proposta de temes a tractar en posteriors Consells 
 
El Sr. Thovar explica que com que el seu objectiu és fer del Consell un espai el màxim 
participatiu, proposa fer una dinàmica en la qual tothom proposi aquells temes que pensa 
s'haurien de tractar en els propers Consells, per posteriorment analitzar-los i fer el retorn. 
 
I com que no hi ha més temes a tractar, amb aquesta dinàmica, el president del Consell 
Municipal de Medi Ambient, Sostenibilitat i Territori aixeca la sessió de la qual s’estén aquesta 
acta. 
 


