
ACTA DE SESSIÓ  DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI, DESENVOLUP AMENT 
ECONÒMIC I CIUTAT SOSTENIBLE 

 
 
Número d'expedient: N197-2018-07 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  11/07/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:07  
  
 Hora Final:  17:25 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Concepció Lerma Ballo 

Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    

 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    

 
També hi assisteixen 
    

 
S'han excusat d'assistir-hi 
 Elena Amat i Serrano 

Josep Puigdengolas Torres   
 
No hi assisteix 
 Ramón Núñez Nogueira 

Rafael Cañedo Torrubiano 
Jordi Garcia Mas   

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2018-06 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIUTAT SOSTENIBLE 
 
Medi ambient 
 
002. Aprovació de la moció per ampliar el Consell d e Medi Ambient i Sostenibilitat de Sant 
Boi de Llobregat amb l'àrea de Territori 
Número d'expedient M265-2018- 
 
Sant Boi de Llobregat té un compromís ferm per la millora de la sostenibilitat a la ciutat, és a dir, 
per avançar cap a un model de desenvolupament durable en el temps, equitatiu i intel·ligent en l'ús 
dels recursos: un avenç que només és possible amb la participació i la implicació de tota la 
ciutadania, tant en la definició d'horitzons com en la cerca de solucions i el desenvolupament 
d'accions.  
 
L'any 1994 es va crear el Consell Municipal de Medi Ambient, que posteriorment va convertir-se en 
Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, contribuint a estendre la cultura de la 
sostenibilitat a la ciutat, impulsant l'Agenda 21 de Sant Boi de Llobregat, la seva implantació i 
seguiment.  
 
Així, el Consell responia a l'esperit de l'Agenda 21, formulada a la Cimera de la Terra (Rio de 
Janeiro, 1992) i al de la Carta de les Ciutats Europees cap a la Sostenibilitat o Carta d'Aalborg 
(1994).  
 
L’ Agenda 21 Local es fonamenta en el concepte de sostenibilitat, en el qual la societat no està al 
marge del medi, sinó que n’és una part més. La ciutat es planteja com un ecosistema que ha de 
tendir a l’autocontenció com a principi funcional i on el benestar de les persones i la qualitat de vida 
no són conceptes lligats a la malversació de recursos i al consum per damunt de la capacitat de 
càrrega del medi i del territori. Aquest concepte modifica les tendències de creixement econòmic, el 
model de desenvolupament urbà i els hàbits socials actuals.  
 
Atès que les entitats que participen en el Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat han expressat la 
necessitat de que l´Àrea de Territori de l´Ajuntament s´incorpori a aquest consell sectorial, amb 
l'objectiu de que en aquest organisme de consulta i de participació ciudadana per abordar també, 
de manera permanent, el desenvolupament urbanístic sostenible de la nostra ciutat, tal com 
contempla l'agenda 21 local de que el medi ambient i la sostenibilitat, són eixos transversals en les 
politiques de desenvolupament territorial.  
 
  
Per tots aquests motius, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords 
 
S'acorda: 
 
Primer.- Incorporar l'Àrea de Territori al Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i, en 
conseqüència, modificar el seu nom per “Consell Municipal de Medi Ambient, Sostenibilitat i 
Territori”  
 
Segon.- Mantenir el mateix reglament existent del Consell Municipal de Medi Ambient i 
Sostenibilitat, tenint present la incorporació de l´Àrea de Territori de l´Ajuntament de Sant Boi, als 
efectes del seu funcionament. ; 
 
La present moció la subscriu Jaume Sans i Margenet, regidor del Grup Municipal d'ERC-AM 
 
--------------------------------- 
 



INTERVENCIONS.- El president de la comissió informativa atorga la paraula al vocal del grup 
municipal que subscriu la moció recordant prèviament que l'àrea de Territori ja està representada 
en el Consell. 
 
El secretari de la comissió informativa adverteix que la moció presentada no respon a cap de les 
modalitats de moció que es regulen al ROM i que, en tot cas, si es volgués aprovar amb una moció 
de tràmit la modificació de la denominació del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
aquesta moció suposaria que per part dels serveis municipals s'iniciessin els treballs per a la 
modificació del reglament que regula el Consell que fou aprovat l'1 de juny de 2001 amb 
l'elaboració del corresponent expedient on s'hi incorporaren els informes que pertoquessin. 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot a favor dels grups municipals d'ERC (que representa 3 vots),  i de 
GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), i l'abstenció dels grups municipals del PSC-CP (que 
representa 10 vots), i d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4 vots),  es dictamina favorablement la 
proposta. 
 
-------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
Jaume Sans pregunta per l'accessibilitat als camins que voregen el marge dret del riu i donen 
accés al parc agrari així com per l'existència d'una concreta zona -la titularitat de la qual no acaba 
de ser concretada-,. on hi viuen determinades persones. Concepció Lerma li exposa el fet que el 
tema està sent tractat per benestar social però adverteix de la problemàtica en l'abordatge 
d'aquestes situacions on els afectats no accepten les alternatives de relocalització en habitatges 
que es poden oferir.  
 
També es parla de la problemàtica existent en relació a horts ubicats a la zona de la Parellada i 
altres àmbits. Concepció Lerma contesta que la voluntat municipal és de poder localitzar aquests 
horts en els llocs que l'ajuntament ha establert a l'efecte tot reconeixent les dificultats de 
l'acceptacio d'aquestes alternatives pels qui ocupen aquells horts. 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i la 
Fundació Barcelona Salut 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
 
 
 
I com que no hi ha més assumptes per tractar, el president  clou la sessió i se n'estén aquesta acta 
que autoritza el secretari de la comissió informativa amb el vistiplau del president. 
 


