
 
 

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

 
 
Número d'expedient: N197-2018-03 
 
 Caràcter  Urgent   Convocatòria  
 Ordinari No   Primera 

 
 Data:  14/03/2018 
  
 Lloc:  Sala de Juntes 
   

 Hora Inici:  17:18  
  
 Hora Final:  17:28 
 
 
Hi assisteixen 
President/a J. Angel Carcelén Luján  
Vocals Josep Puigdengolas Torres 

Jaume Sans i Margenet 
Jorge Romero Gil 
Jordi Garcia Mas 

Secretari/ària Jordi Espinosa García 
    
 
S'incorporen més tard els següents regidors 
    
 
També hi assisteixen 
    
 
S'han excusat d'assistir-hi 
    
 
No hi assisteix 
 Elena Amat i Serrano 

Concepció Lerma Ballo 
Ramón Núñez Nogueira 
Rafael Cañedo Torrubiano   

 
 
 
 
 
 
001. Aprovació de l'acta de la sessió amb número d' expedient N197-2018-02 
 
 
Votació: Aprovada per unanimitat dels membres presents 
Comentaris:  
Incidències:   
Esmenes:   
 
 
 
 
 
 
 



CIUTAT SOSTENIBLE 
 
Medi ambient 
 
 
002. Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant  Boi de Llobregat a la Declaració de 
Castellar del Vallès per un cicle sostenible dels a liments. Del Malbaratament a 
l'Aprofitament.  
Número d'expedient M265-2018- 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és la plataforma d'intercanvi i cooperació del 
món local en l'àmbit del medi ambient i per avançar cap a un desenvolupament sostenible, a través 
d'un marc adient per debatre problemes, inquietuds, necessitats, experiències, i promoure i dur a 
terme projectes d'interès comú. 
 
La 18a Assemblea de la xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat celebrada el dia 1 de març 
va aprovar la Declaració de Castellar del Vallès, per un cicle sostenible dels aliments. Del 
Malbaratament a l'Aprofitament,  que es reprodueix literalment a continuació: 
 
"DECLARACIÓ DE CASTELLAR DEL VALLÈS Per un cicle sostenible dels aliments  .Del 
Malbaratament a l’Aprofitament 
 
A les llars, els restaurants i els comerços de Catalunya llencem cada dia 720.000 kg de menjar, 
que cobririen les necessitats alimentàries de 500.000 persones. 
 
Els beneficis ambientals de l’aprofitament alimentari són importants: menor generació de residus, 
ús eficient dels recursos naturals i l’energia, i estalvi d’emissions.  
 
Els ODS, el paquet d’economia circular de la Comissió Europea i el Programa general de prevenció 
i gestió de residus i recursos de Catalunya han fixat per als propers anys l’objectiu de reduir a la 
meitat el malbaratament alimentari. 
 
En una economia circular, els aliments no són residus, i els residus orgànics són fertilitzants 
naturals que tanquen el cicle del carboni i substitueixen els adobs sintetitzats amb combustibles 
fòssils. 
 
Els ens locals poden actuar sobre els productors, els consumidors i les diverses etapes del cicle 
alimentari, especialment en els menjadors dels equipaments públics. I els consumidors han de ser 
sensibles i conscients de l'impacte del seu consum i han d’actuar en conseqüència i participar en el 
procés. 
 
El malbaratament alimentari supera l’àmbit ambiental i s’endinsa en qüestions socials com ara 
l’exclusió, la pobresa alimentaria i la malnutrició. Els serveis socials alimentaris no sempre resolen 
el problema i poden ser percebuts pels beneficiaris com a estigma. 
 
Cal posar en valor experiències com els horts socials, que tenen un gran potencial de sostenibilitat, 
creen infraestructures verdes i serveis ecosistèmics, i que afavoreixen la inclusió, l’apoderament 
individual i comunitari, la coresponsabilitat i la cohesió social. 
 
És per tot això que les ciutats i pobles ACORDEM:  
 
DISSENYAR les polítiques públiques vinculades al cicle dels aliments prenent en consideració 
totes les seves etapes i problemàtiques, ambientals i socials. 
 
PRIORITZAR l’economia circular i el consum responsable i local com a primera fase del cicle dels 
aliments, i prestar suport als productors i al comerç local per tal d’afavorir aquestes estratègies.  



 
PROMOURE accions per informar i sensibilitzar la ciutadania sobre el cicle dels aliments i 
esdevenir exemple, com a prescriptors, de bones pràctiques als menjadors escolars i als 
equipaments. 
 
SUPERAR els plantejaments assistencials, promoure l’apoderament i transitar de la prevenció del 
malbaratament  a l’aprofitament alimentari. 
FACILITAR les iniciatives que tanquin el cicle dels aliments i l’aprofitament dels residus orgànics a 
través d’actuacions com l’autocompostatge de la matèria orgànica, la recollida selectiva, la donació 
i els espigolaments. 
 
IMPULSAR els horts municipals ambientals i socials com a promotors de la sostenibilitat, la inclusió 
social, l'apoderament i la sobirania alimentària. 
 
FOMENTAR les mesures reguladores i fiscals que estiguin al nostre abast per assolir els objectius 
d’aprofitament alimentari i de prevenció del malbaratament. 
 
I finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Castellar del Vallès als plens municipals  i a 
notificar l’acord a la presidència de la Xarxa. " 
 
Atès que els membres de la xarxa han acordat presentar la declaració de Castellar del Vallès als 
respectius plens. 
 
Per tot això es proposa al Ple d'adopció dels següents acords: 
 
S'acorda: 
 
PRIMER.- Aprovar l'adhesió a la Declaració de Castellar del Vallès, per un cicle sostenible dels 
aliments. Del Malbaratament a l'Aprofitament. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
 
 
La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
INTERVENCIONS.- Una vegada exposat el present punt de l'ordre del dia pel Sr. Josep 
Puigdengolas, el secretari de la comissió informativa informa que al text de la moció no apareix el 
grup municipal que la promou, el Sr. Puigdengolas confirma que la moció es promou pel grup 
municipal d'ICV-EUiA-ME-E i, en conseqüència, s'incorpora l'esmena al text de la moció. 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot favorable dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), i 
d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i l'abstenció dels grups municipals d'ERC (que 
representa 3 vots), de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), i del PdeCat (que representa 1 
vot), es dictamina favorablement la proposta. 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 



003. Aprovació de l'acord de suport a la Llei catal ana de canvi climàtic 
Número d'expedient M265-2018- 
 
 
El Parlament de Catalunya va aprovar el 27 de juliol del 2017 la LLEI 16/2017, del canvi climàtic, 
amb 122 vots a favor, 11 abstencions i cap vot en contra. 
 
La Llei adoptava les bases de la legislació comunitària i tenia com a finalitat reduir les emissions de 
gasos amb efecte d’hivernacle i la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir la transició 
cap a una economia neutra en emissions, competitiva, innovadora i eficient en l’ús de recursos, i 
contribuir al paper decisiu que vol jugar Europa per afrontar el repte del canvi climàtic.  
 
I posem tots els verbs en pretèrit perquè l’acord del Consell de Ministres del 3 de novembre de 
2017 en va presentar recurs d’inconstitucionalitat i va acordar impugnar i suspendre quinze articles 
de la Llei que per a l'Executiu envaeixen les competències de l'Estat en matèria de bases i 
coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica i del règim miner i energètic i de la 
legislació bàsica sobre protecció del medi ambient. 
 
Posteriorment, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol i haurà 
de prendre una decisió definitiva en un termini no superior a cinc mesos. Mentrestant, la llei queda 
congelada.  
 
Des de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat destaquem que els articles suspesos 
corresponen a actuacions que  ja s’estan posant en pràctica o són d’utilitat i interès per als nostres 
municipis, i entre altres: 
 
- La provisió d’informació objectiva i avaluable sobre el canvi climàtic, com ara els estudis i 
informes del Servei Meteorològic de Catalunya, del CADS i de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic 
elaborats amb el món de la recerca.  
 
- Tots els articles del capítol I sobre mitigació, que inclouen: els objectius de reducció d'emissions, 
que coincideixen amb l’objectiu 40/30 i la visió de neutralitat climàtica pel 2050 del Pacte dels 
alcaldes pel clima i l’energia; el marc estratègic de referència de mitigació, en el qual s’emmarca el 
Pla de l'energia i el canvi climàtic de Catalunya 2012-2020, que proposa un nou Pacte nacional per 
la transició energètica; i l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic, la proposta de 
pressupostos de carboni i l’inventari d'emissions a l'atmosfera i d'embornals de CO2 de Catalunya.  
 
-Els criteris sobre adaptació al canvi climàtic que han de tenir en compte els instruments de 
planificació i programació (art.11). 
 
- Aspectes relatius a la planificació del cicle de l’aigua i l’energia, i sobre els objectius per reduir la 
dependència dels combustibles fòssils en el sector del transport. 
 
- I en el camp de la fiscalitat, la suspensió de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica i la suspensió del fons climàtic, aspectes que havien generat molt 
interès municipal de cara a finançar projectes derivats dels Plans d’Acció per l’Energia Sostenible i 
el Clima.  
 
Per tot això, es proposa al Ple  l’adopció dels següents acords: 
 
S'acorda: 
 
Primer.- L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, com a membre de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap 
a la Sostenibilitat, dona suport a la Llei catalana de canvi climàtic en els termes aprovats 
originalment i instem el Govern espanyol i el Tribunal constitucional a respectar l’acord majoritari 
del Parlament de Catalunya. 



 
Segon.- Com a entitat vinculada al Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia i als seus compromisos 
assumim com a propis els objectius i marcs estratègics de mitigació i adaptació al canvi climàtic 
proposats per la Llei. 
 
Tercer.- Manifestem la necessitat de disposar de recursos econòmics per finançar les accions 
locals sobre mitigació i adaptació i la idoneïtat d’una fiscalitat ambiental i un fons climàtic a tal 
efecte. 
 
Quart.- Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Govern 
espanyol, el Tribunal constitucional i la Secretària tècnica de la Xarxa; 
 
 
La present moció la subscriu el grup municipal d'ICV-EUiA-ME-E 
 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
INTERVENCIONS.- Una vegada exposat el present punt de l'ordre del dia pel Sr. Josep 
Puigdengolas, el secretari de la comissió informativa informa que al text de la moció no apareix el 
grup municipal que la promou, el Sr. Puigdengolas confirma que la moció es promou pel grup 
municipal d'ICV-EUiA-ME-E i, en conseqüència, s'incorpora l'esmena al text de la moció. 
 
VOTACIÓ.- Amb el vot favorable dels grups municipals del PSC-CP (que representa 10 vots), i 
d'ICV-EUiA-ME-E (que representa 4 vots), i l'abstenció dels grups municipals d'ERC (que 
representa 3 vots), de GentdeSB-CUP-PA (que representa 2 vots), i del PdeCat (que representa 1 
vot), es dictamina favorablement la proposta. 
 
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
Part de Control 
 
Precs i Preguntes 
 
 
 
Donar compte dels acords presos en Junta de Govern per delegació del Ple 
 
 
 ->   Aprovació de l'acceptació de la renúncia a la subvenció concedida a ....................., per dur a 
terme el programa de "Vigilància i manteniment de l'entorn natural", a la convocatòria 2015 
 
 
Comunicacions/Informacions 
 
Informació sobre el Pla Estratègic de Política Econòmica i sobre el Pla Estratègic de Turisme 
 
 
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. 


