
 
 
ACTA  DE  REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’AGRICULTUR A 
 
    
Data: 14/11/19 a les 13,00 hores 
 
 
Lloc : Sala de Juntes Ajuntament  
 
 
Assistents : César Thovar, Regidor de Política Agrària i President del Consell; Lluís 
Parés, Salvador Vidal, Joan Domercala, Olivier Chantry i German Dominguez per Unió 
de Pagesos; Lluís Solanas i Pere Herrero per la Cooperativa Agrària Santboiana; Juan 
Estruch pel Canal de la Dreta; Jaume Sans per Esquerra Republicana; Olga Puertas 
com Regidora no adscrita; Gemma Francès, Gerent del Consorci del Parc Agrari i 
Anna Casanovas, tecnica del Consorci del Parc Agrari; Rosa Cifuentes, Directora de 
l'Àrea de Ciutat Sostenible; i Jaume Ramon, Tècnic d’Agricultura Municipal. 
 
    
ORDRE DEL DIA:  
 
1. Constitució del Consell Agrari  
 
2. Aprovació de l'acta del Consell Agrari de data 1 1 de juny de 2019.  
 
3. Pla de Treball 2019  
 
4. Balanç de les actuacions realitzades en els darr ers tres mesos i 
resposta de les peticions efectuades al darrer Cons ell Agrari  
 
5. Torn de paraules  
 
 
DESENVOLUPAMENT: 
 
1. Constitució del Consell Agrari.  
 
 Es declara constituït el Consell Agrari sense cap oposició. Es demana que la 
hora de properes reunions sigui a la tarda, al voltant de les 18,30h. 
 El Sr. Olivier Chantry demana li sigui comunicada per e-mail la convocatòria  
remissió de l'ordre del dia. 
 
2. Aprovació de l'acta del Consell Agrari de data 1 1 de juny de 2019.  
 
 S'aprova l'acta del Consell anterior de data 11 de juny de 2019 per unanimitat. 
 
3. Pla de Treball 2019  

 
 Ha estat realitzat el Pla de Treball de 2019 tant per part del Consorci Agrari 
com de l'Ajuntament segons les demandes realitzades en el Consell, atès que existeix 
un remanent de disposició econòmica, es demana sigui invertit en la neteja del Canal 



de la Vidaleta en el tram corresponent al Mercat de la Flor. Proposta que s'aprova per 
unanimitat. 
 
 
4. Balanç de les actuacions realitzades en els darr ers tres mesos i 
resposta de les peticions efectuades al darrer Cons ell Agrari  
 
- Es procedeix a comunicar el quadre d'actuacions realitzades (segons llistat específic 
adjunt a la documentació de la reunió. 
 
- Es considera que una part del manteniment del Camí de Cal Cantir li pertoca a la 
empresa Burés. 
 
- La petició realitzada envers la confusió que puguin generar les senyals ubicades al 
Camí de Cal Pelut, es convé realitzar la corresponent coordinació amb l'Ajuntament de 
El Part i el Consorci del Parc Agrari. 
 
- Pel que fa a la petició de la construcció d'un pont a la pluvial número 2 per poder 
accedir des de Sant Boi a finques ubicades a El Prat, es considera convenient parlar 
amb l'Ajuntament de El Prat per arribar a un acord que benefici a totes les parts. 
 
- Respecte a la petició d'informació sol·licitant que no hi hagi zona ZEPA al Parc Agrari 
i zona del riu, es comunica la existència d'una Directriu de la UE d'obligat compliment 
que afecta a 4 municipis, al respecte arribat el moment s'obrirà un procés participatiu. 
La Generalitat te pendent un Pla Especial de Protecció dels espais naturals del Delta, 
s'està preparant una proposta, al respecte convocarà als 4 municipis afectats i al 
Consorci. Els pagesos no volen que la ZEPA s'extengui al llarg del riu per què 
afectaria la seva feina. Es comunica que es parlarà amb els pagesos prèviament. 
 
- En relació a la petició d'utilitzar el gual del riu que comunica amb Sant Joan Despí pel 
pas de tractors en direcció Cornellà, es comunica que s'està en converses amb l'AMB, 
Ministeri de Foment i Ajuntament de Sant Joan Despí. 
 
- La petició d'asfaltat del Camí del Pont de Cal Torras, ubicat al terme municipal de 
Sant Joan Despí, es posa en coneixement que ambdós Ajuntaments estant conversant 
per arribar a un acord que benefici a totes les parts. 
 
- En relació a l'esmentat projecte IKEA, es comunica que totes les actuacions que es 
facin estaran subjectes estrictament al que disposa el Pla Especial del Parc Agrari. 
 
- Es reitera que la informació relativa a la concessió de subvencions es de caire públic 
i es pot consultar en qualsevol moment.  
    
 
 
5. Torn de paraules  
 
- Respecte al Conveni de cessió de les competències en matèria de disciplina 
urbanística en el Parc Agrari, a favor de l'AMB, es demana al regidor que parli amb la 
resta de municipis que encara no s'han adherit, per tal de que ho facin en benefici 
d'una homogeneïtat i de seguretat jurídica. 
 
- Pel que fa als danys produïts per fauna salvatge als conreus es faciliten dades de 
captures realitzades tant a la zona agrícola, realitzades pel Consorci, i de l'entorn 



natural i zona urbana amb repercussions a la zona agrícola, realitzades per 
l'Ajuntament. 
 
Es demana que prevalgui la llista de caçadors proposada per la Cooperativa Agrària. 
 
L'Ajuntament comunica que s'està realitzant un cens de cotorres localitzades a la zona 
urbana, posteriorment es realitzarà un pla pilot d'actuació sobre adults. 
 
Es proposa la creació de zones on puguin anar a menjar les espècies que causen 
danys als conreus, tanmateix l'aprofitament del senglar. 
 
Per part del Consorci es proposa la creació de reserves de menjadors a l'espai natural 
del Delta, recollit al Pla de Gestió. 
 
- Les obres que s'estan realitzant a la subestació d'ADIF al camí de Ràfoles, 
produeixen caigudes d'aigua en els camps, es tramitarà la queixa al Departament 
corresponent de l'Ajuntament. 
 
- Es realitza queixa per la presència de ciclistes al Parc Agrari, en concret dels que 
realitzen curses a través del mateix (no de famílies passejant). Es comunica que s'està 
el.laborant juntament amb el Consorci unes vies de circulació específiques per 
ciclistes. 
 
- Es demana ajuts pels nous pagesos que volen començar, es comenta que resta 
previst en el Pla Director que s'està el.laborant i que, per la seva part, el Consell 
Comarcal ha endegat un Pla d'Acompanyament als nous pagesos o pels que ja 
estiguin iniciats vulguin ampliar amb noves activitats. 
 
- Es demana es desbrossi el Pont del Camí de les Salines. 
 
- Es comunica que hi ha un pal d'electricitat en mal estat al camí de Ferran Puig (Cal 
Sans). 
 
- Es demana l'impuls necessari per procedir a la neteja del camp d'en Toquero, en 
estat d'abandonament. 
 
- Es comunica que, el camp ubicat al Camí de la Bomba on hi havia un cavall, 
tanmateix es troba en estat d'abandonament. 
 
- Per últim es demana que en el proper Consell Agrari, s'aporti el projecte del riu. 
 
 
5. FINALITZA LA REUNIÓ A LES 15 H  
 
 
 
 Sant Boi de Llobregat, 14 de novembre de 2019 


