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ACTA DE REUNIÓ  
CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT i 
SOSTENIBILITAT I TERRITORI  
 

Identificació de la reunió 
Núm. 2021-19/003 
Caràcter: Ordinària 
Data: 13.12.2021 
Hora: 18.30 hores 
Lloc: Mixte: On line a través de meet i presencial a sala de plens de l'Ajuntament 
 
Hi assisteixen presencialment: 
 
Sra. Beatriz Goslino   Grup municipal Ciutadans 
Sra. Marta Santiño   ADF Puig Vicenç Sant Boi 
Sr. Rafael Bernabé   La Rutlla - Natura 
Sr. Lluís Maria Estruch  Ciutadà 
Sr. Lluís Pares   Unió de Pagesos 
Sra. Tona Mangues   Ciutadana 
Sr. Francesc López   Federació d'Associacions Veïnals 
Sr. César Thovar   Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat 
Sra. Rosa Cifuentes   Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut 
Ciara Escoda    Cap Patrimoni Natural i Verd Urbà 
Magdalena Moreno   Tècnica de Ciutat Sostenible i Saludable 
Pau Sampériz   Tècnic assessor Patrimoni Natural   
 
Hi assisteixen on line: 
 

Sr. Xavier Pedrós    Federació d'Associacions Veïnals 
Sra. Stella Cartesio    Institut Camps Blancs 
Sr. Miguel Villa   Associació de Voluntariat Forestal 
Sr. Josep Maria Cervelló  La Rutlla-Natura  
Sr. Jordi Agustí Ballester  Fundació Marianao 
Sr. Jose A. Santín   La Rutlla-Natura 
Núria Salán    Ciutadana 
Antoni Quilez    Institut Marianao 
Andreu Burguera   La Rutlla-Natura 
Alba Iniesta    Mountain Waste 
Sr. Rubén Tamayo 
Sra. Pilar Parras 
Alejandro Pastor 
Valentí González 
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Ordre del dia 
1) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
2) Presentació del plànol de delimitació de Sant Boi d'acord amb la normativa d'incendis. 
3) Presentació del Pla Tècnic de Gestió Forestal de la Muntanya de Sant Ramon 
4) Recull de propostes pel Verd Urbà de Sant Boi 
5) Torn obert de paraules 
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
El regidor de Medi Ambient, César Thovar, dóna la benvinguda a les persones assistents i fa 
una breu introducció del desenvolupament de la sessió d'avui i dels punts de l'ordre del dia. 
Moderarà Tona Mangues. 
 
1) Aprovació de l'acta de la sessió anterior 
 
L'acta de l'última sessió no ha donat temps de prepara-la amb motiu d'una punta de feina i no 
s'ha pogut enviar. Es proposa aprovar-la a la propera sessió. 
 
2) Presentació del plànol de delimitació de Sant Boi d'acord amb la normativa 
d'incendis 
 
César Thovar presenta Pau Sampériz, tècnic assessor Muntanyes del Baix, que ha treballat 
aquest tema i farà l'exposició. 
 
Aquest últim explica la proposta del plànol de delimitació tot fent una mica d'històric de les 
normatives aprovades i algunes actuacions d'adequació fetes. 
 
També mostra una comparativa entre la situació del 2006 i el 2016. 
 
Explica que s'ha de quadrar el PGM i el cadastre amb el límit forestal i detalla les diferents 
responsabilitats. 
 
S'ha elaborat un document que recull pormenoritzat cada element, qui té l'obligació de fer 
l'actuació i la prioritat d'aquesta. Aquest document primer l'ha d'aprovar l'Ajuntament i 
posteriorment l'ha d'aprovar el Servei de Prevenció d'Incendis de la Generalitat. 
 
Rafa Bernabé pregunta quina amplada de franja s'ha de fer en els límits que s'han presentat. 
El Pau Sampériz respon que una franja de 25 metres mínim. La normativa marca que 500 
metres endins de la zona forestal des del nucli urbà s'ha de fer delimitació, franges i la resta 
d'actuacions de prevenció d'incendis. 
També aprofita per donar les gràcies per l'ajuda en la difusió del vídeo que des de l'associació 
La Rutlla han enviat sobre la fauna que viu a la muntanya. Els hi preocupa la protecció de la 
fauna en les actuacions de prevenció d'incendis. En Pau explica que en les tasques de 
prevenció la prioritat és la infrastructura de la prevenció, un cop feta ja es poden aplicar 
criteris de protecció a la zona forestal. 
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Josep Mª Cervelló comenta que si es tracta de protegir la zona forestal, més enllà del que 
obliga la normativa de prevenció d'incendis, és important plantejar com a visió estratègica de 
futur, que la ciutat no continuí invaint  la muntanya i que es faci una gestió forestal de qualitat 
que fomenti més biodiversitat, sinó, amb uns límits que es bellugen amb freqüència pot 
suposar perdre zona forestal. 
 
En Pau respon respecte la invasió de la muntanya que amb aquesta delimitació no s'ha fet, 
més aviat s'ha tirat cap a la trama urbana, a excepció dels enclavats rústics. 
 
Lluís Mª Estruch pregunta si la resta d'accions complementàries de prevenció que es porten a 
terme com els ases i els ramats són efectives. Pau comenta que en el següent punt això es 
veurà clar. Els ramats fan neteja de més de 20.000 hectàrees de franges, parcel·les públiques 
i finques forestals. 
 
Miguel Villa pregunta si hi han moltes hectàrees de diferència d'obertura de franges. La 
resposta és que no perquè la majoria ja estaven fetes. 
 
Tona Mangues dona les gràcies a la Rutlla-Natura pel vídeo que han passat. 
 
3)  Presentació del Pla Tècnic de Gestió Forestal de la Muntanya de Sant 
Ramon 
 
Aquest punt també el presenta Pau Sampériz. Comença explicant que Catalunya és país 
forestal, més que Àustria en tant per cent de superfície. Presenta vàries ortografies de 
diferents anys per mostrar l'evolució. A mitjans del segle passat el paisatge era molt més 
conreat i el bosc era molt menor, a Catalunya cada any el bosc creix per abandonament de 
conreu i de pastura. 
 
El canvi climàtic fa que les situacions meteorològiques cada cop siguin més extremes i pel 
que fa als incendis són molt més potents, el que s'anomena de sisena generació. Aquests 
modifiquen els aspectes climàtics que hi han per sobre dels incendis i es produeix un fenomen 
d'inflamació de l'aire. 
 
Presenta dades de l'evolució de la massa forestal del 1975 al 2009. 
 
Recorda que Sant Boi és dels pocs municipis que han declarat CUP (Declaració d'Utilitat 
Pública) la zona forestal, que suposa que aquesta zona és inalienable, imprescriptible i 
inembargable. Fa un repàs dels antecedents de la gestió forestal que s'ha fet a Sant Boi 
 
Explica que el Pla Tècnic dona les eines de gestió sostenible seguint un model determinat. 
Persegueix els objectius de gestió i preservació de masses i millorar l'estructura en quant a 
resistència i resiliència.  En algunes unitats també la gestió de prevenció d'incendis, com a la 
carena. 
 
Partint d'aquí s'han de fer determinades actuacions com tallades sanitàries o tallades 
selectives. Per les tallades selectives es marquen criteris, en aquest cas s'ha marcat tendir als  
150-200 pìns per hectàrees que siguin els millors i puguin desenvolupar alçaria, tenint en 
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compte que el Pla Tècnic és una imatge a 10 anys. Per sota afavorir l'alzina. Al Pla tècnic es 
recullen tots els detalls de l'actuació prevista per zones. 
 
El Miquel Villa pregunta si s'ha planificat algun projecte de gestió amb la propietat privada per 
aprofitament de biomassa i/o si s'ha impulsat alguna iniciativa per evitar l'abandonament al 
reducte que tenim d'agricultura de muntanya. 
 
Rosa Cifuentes respon que s'ha intentat vàries vegades treballar algun conveni amb la 
propietat privada i de fet n'hi han un parell. L'Ajuntament està obert a treballar en aquesta línia 
però la veritat és que costa molt. 
 
Francesc López pregunta si hi ha capacitat preventiva, ja que els incendis a Sant Boi s'han 
concentrat a la mateixa zona, i així ens podem avançar al cicle d'aquests incendis repetitius 
de marinada. També pregunta si les línies elèctriques de la zona tenen alguna cosa a veure 
amb els incendis. 
 
En Pau explica que s'incorpora aquesta capacitat preventiva en les actuacions i respecte les 
línies elèctriques comenta que dificulten els treballs d'extinció. 
 
Valentí González pregunta si s'han fet estudis previs de la vegetació, fauna, geologia, etc. 
abans d'elaborar el Pla Tècnic de Gestió Forestal, ja que opina que els estudis de biodiversitat 
són imprescindibles per a que la gestió forestal sigui de qualitat. També pregunta si s'està fent 
algun tractament per evitar la proliferació de plantacions que es van fer cap a l'any 2000 al cim 
de la muntanya de Sant Ramon amb espècies invasores com l'acàcia i la robinia i que està 
tenint molta proliferació. 
 
Rosa Cifuentes explica que al Pla Director de Muntanyes del Baix es va fer un inventari i 
estudi de tota la flora i fauna de tot el territori, per tant entén que si s'ha fet. El Pau ha 
participat també en aquesta diagnosi. Respecte la robinia si que es van fent actuacions 
continuades, i ara hi ha programada una actuació d'eliminació progressiva. El Pau afegeix que 
el Pla contempla l'erradicació total.  
 
En Valentí aclareix respecte l'estudi de biodiversitat que es refereix no tant a un inventari de 
flora o fauna, sinó a estudis que marquin zones sensible per a que el  Pla contempli protegir 
aquestes zones especialment sensibles. 
 
Al Pla Director si que es contemplen aquestes zones de especial protecció. 
 
Josep Mª Cervelló reforça la idea de la necessitat de tenir en compte, organitzar/construir la 
biodiversitat en la gestió forestal donades les característiques del territori, poca extensió i 
força activitat social. També comenta que a la Vall de Can Carreras tenim una gran oportunitat 
de fer una gestió forestal adequada, així com recuperar el màxim de mosaic agroforestal que 
podria servir com a zona de protecció d'incendis interessant. A aquesta zona seria important 
plantejar l'actuació fins dalt de la carena, ja que hi ha tota una zona de boscos inclinats i molt 
densos. Opina que s'hauria d'anar cap a la ampliació de la figura de protecció que es va crear 
a l'ermita de Sant Ramon amb el parc del Montbaig, per possibilitar aquesta gestió pública i 
coherent amb l'altra banda de la carretera de la Muntanya de Sant Ramon. 
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Rosa Cifuentes respon respecte l'ampliació de la figura de protecció, que si que s'ha plantejat, 
però la diferència és que quan es va fer la petició d'utilitat pública de la muntanya de Sant 
Ramon va ser la pròpia Generalitat la que la va fer, però no pels seus valors naturals sinó pel 
seu valor de lleure. Es pot plantejar, però la Generalitat l'ha de veure clar i els propietaris 
també. Pel que fa als estudis el que s'ha fet és una memòria; opina que si que s'ha de 
preservar, però per preservar s'ha de gestionar. Es tindrà en compte el que totes les zones no 
són iguals. Explica que aquest Pla Tècnic fa com 12 anys que s'hauria d'haver fet, perquè 
quan es declara d'utilitat pública una finca la normativa estableix un any per aprovar un Pla 
Tècnic de gestió de la mateixa i portem molt de retard, es a dir, que ademés de que volem fer 
gestió forestal es que estem obligats. 
 
En Xavier Pedrós pregunta en quin moment està la part privada de la Vall de Can Carreras. 
Més enllà de la petita part on s'han de construir vivendes, la resta de la vall que són 26 
hectàrees, opina que hauria de ser de propietat municipal, per tant vol saber a nivell jurídic 
que està fent l'Ajuntament  per a que això passi a ser propietat pública. Això possibilitaria 
l'ampliació del parc del Montbaig com a espai de lleure i com a espai d'agricultura de 
muntanya. 
 
Rosa Cifuentes respon que aquest no és el tema que es tracta en aquest consell, però en tot 
cas el que proposa és tractar-lo en una altre sessió. Aclareix que s'estan barrejant coses, 
donat que un tema és declarar d'utilitat pública allò que té un valor forestal en aquest moment, 
i una altra cosa és parlar d'un planejament que ja s'ha explicat, que està pendent i que s'està 
coordinant amb Territori la part de titularitat pública. En tot cas, això no seria objecte d'aquest 
Pla Tècnic centrat en la CUP de la muntanya de Sant Ramon com ja ha explicat. 
 
Andreu Burguera comenta la gestió forestal de Collserola prenent-la com a referència -
respecte del sotabosc i la seva biodiversitat, normativa d'usos, etc.- També recomana que 
quan es contracti algú per fer un estudi s'aprofiti la gent del territori en lloc de contractar gent 
d'entitats més llunyanes que en realitat truquen a la gent del territori per demanar dades. 
 
En Pau explica que Collserola és un parc natural i per tant un espai protegit, no és la mateixa 
situació. 
 
Rosa Cifuentes afegeix que està pendent d'aprovar l'ordenança d'usos que ja s'ha portat 
alguna vegada al Consell, però la part d'usos no s'inclou al Pla Tècnic. També respecte la 
preservació explica que fa anys que es fan visites i es marca la vegetació per fer reservoris, 
es pot escapar alguna cosa però aquesta tasca de preservació fa anys que es fa. Del tema de 
contractes, l'Ajuntament no ha contractat ningú; si que el Consell Comarcal ha fet alguna 
contractació que en ser amb una mirada més amplia potser ha anat a alguna entitat amb més 
estructura, però l'Ajuntament sempre té en compte les entitats del territori. 
 
 
Miguel Villa comenta que una gran part de la massa forestal és de titularitat privada, per tant 
la gestió forestal no es pot deixar només en mans de les administracions públiques, pensa 
que hem de tendir a fer un canvi cap a la dinamització econòmica, que serà el que farà la 
gestió forestal sostenible, el bosc ha de passar de ser el nostre jardí a ser un productor. 
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4) Recull de propostes pel Verd Urbà de Sant Boi 
 
La Tona Mangues exposa que mentrestant es pugui fer la presentació al Consell del Pla 
Director de Verd Urbà del municipi que s'està elaborant, es planteja fer avui una recollida de 
propostes en referència a aquest tema, per si es poden incloure o tenir en compte en 
l'elaboració del Pla Director. 
 
Josep Maria Cervelló: Planteja si és gaire sostenible l'actual reg amb aigua de boca. Tenim la 
possibilitat de fer servir aigua regenerada de la depuradora. Hi ha una bassa a prop del 
tanatori pensada per aquesta funció. Demana que es tingui en compte aquesta qüestió. 
 
Rafael Bernabé: S'ha de tenir en compte l'aspecte de biodiversitat, com s'integra al verd urbà. 
 
Xavier Pedrós: A la zona industrial hi ha molta deficiència en la regularitat en quant al 
manteniment del verd urbà, pensa que aquesta part també dona imatge de ciutat. D'altre 
banda els  jardins o zones d'entorn històric que són emblemàtiques (palau marianao, torre del 
sol, jardí romàntic de l'escola Benviure,...) s'haurien de cuidar més. També comenta respecte 
les places dures que fa uns anys es van posar de moda, que ara s'hauria de fer una revisió de 
les polítiques urbanístiques en el disseny de zones verdes, relacionant-ho amb el canvi 
climàtic. 
 
Tona Mangues: S'hauria de millorar el tema de la poda, valora que s'hauria de fer de forma 
més selectiva i no tant dura perquè fa que tinguem els arbres febles.  
 
 
5) Torn obert de paraules 
  
Andreu Burguera proposa fer un monogràfic o una comissió de treball del tema de gestió 
forestal per parlar en profunditat i arribar a consens ja que des del punt de vista naturalista 
pensen que es fa massa intervenció forestal i no es regulen usos de la muntanya que 
s'haurien de regular. 
 
El César respon que avui ja s'ha fet la presentació que està proposant. 
 
El Josep Mª Cervelló comenta que el to de la intervenció tècnica li ha semblat una mica a la 
defensiva i reclamant un orgull de ciutat que ja es té, precisament per la feina que s'ha fet 
conjuntament des d'aquest consell  
 
Proposa que a la Setmana de la Pedra Seca que s'ha celebrat recentment a molts indrets de 
Catalunya, el proper any, es faci una presentació a Sant Boi d'un historial que posi en valor la 
feina de reconstrucció que s'ha fet al municipi i que a partir d'aquest element es pugui explicar 
l'evolució del territori: com hem passat de societat agrària de muntanya als boscos que tenim 
ara o als usos dels espais naturals actuals. 
 
També demana que es faci manteniment de la instal·lació que es va fer al costat de l'estació 
dels FFCC i de l'entrada del riu, amb motiu de la participació a l'esdeveniment mundial del 
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Bicentenari de Darwing, on es va fer un feina col·laborativa i que representa la biodiversitat 
del municipi; i que això s'expliqui a la ciutat de forma que es pugui convertir en un recurs de 
ciutat. 
 
La Marta Santiño explica respecte la Setmana de la Pedra Seca, que no ha estat un oblit, que 
hi havia una actuació de reconstrucció pensada, però per diferents motius no s'ha pogut fer. 
 
César Thovar afegeix que és cert que és necessari i que des de Patrimoni Cultural i Medi 
Ambient s'està treballant per recuperar aquest tema. Respecte la instal·lació de Maria Girona 
pren nota per que es faci el manteniment i es doni a conèixer. 
 
Lluís Estruch comenta que a Can Palós hi ha 1,5 hectàrea de vinya que dona un vi que és de 
molt poca qualitat i planteja perquè no es fa un canvi de plantació en aquest territori amb 
alguna altra tipus de plantació menys costosa i amb més rendiment com cirerers. 
 
César explica que aquestes vinyes tenen un interès més educatiu que productiu. 
 
 
Es tanca la sessió a les 21.15h de la qual s'estén aquesta acta.  


