
 
ACTA  DE  LA REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL D’AGRICULTURA 
 

    
Data: 19/12/22 a les 18,30 hores 
 
 
Lloc: Sala de Juntes Ajuntament 
 
Sistema: Telemàtic i presencial. Enregistrat 
 
Assistents:  Lluís Parés, pagès; Lluís Solanas, Cooperativa Agrària Santboiana;  
Germán Domínguez, Unió de Pagesos; Mauri Bosch, JARC; Josep Mª Majó Codina, 
Institut Agrícola; Salvador Vidal, pagès; Anna Casanovas, Consorci Parc Agrari; Joan 
Estruch, Canal de la Dreta; Pedro Martín Puig, agricultor; Pere Herrero, Cooperativa 
Agrària; Joan Parés, agricultor; Pere Ventura, pagés; Jaume Sans, ERC; Montserrat 
Melero, ERC; Mireia Mendoza, assessora ERC; César Thovar, regidor d'agricultura; 
Rosa Cifuentes, Cap de Servei de Medi Ambient, Sostenibilitat i Salut; Ciara Escoda, 
Cap de la Unitat de Patrimoni Natural i Verd Urbà 
 
 
1. Aprovació de l’acta anterior (9 de febrer de 2022) 
 
 Queda pendent d'aprovació 
 
 
2. Ordenança Municipal Reguladora de les construccions auxiliars i les 
instal.lacions vinculades als conreus agrícoles a l'àmbit del Parc Agrari del Baix 
Llobregat del municipi de Sant Boi de Llobregat 
 
El Regidor d’Agricultura diu que es tracta de l’aprovació inicial de l’Ordenança que 
regularia els conreus agrícoles intensius destinats a un ús industrial no alimentari i de 
les instal·lacions i edificacions vinculades, hivernacles, basses de reg, canalitzacions, 
altres instal·lacions pel reg, connexions a xarxa elèctrica i d’altres similars en els sòls 
amb clau 24b i 24c en l’àmbit del Pla Especial de protecció i millora del Parc Agrari del 
Baix Llobregat. 
Davant d'una regulació no massa clara en aquest sentit, de les dificultats per resoldre 
peticions de noves llicències de construccions que ens estaven arribant des de la 
finalització de la moratòria de llicències, i perquè no dir-ho, de l’amenaça de cultius 
intensius de cànem (Hem identificat vehicles sospitosos vinculats al tràfic il·legal, 
possible arribada de màfies. Només hem de veure el que està passant en altres 
territoris catalans propers i  quina és la seva situació)..., el que fem és actuar de forma 
preventiva perquè no volem un Parc Agrari així. 
Recordem que aquesta ordenança:  
- només afectarà a les noves llicències d'obres, 
- limitant una quantitat d'aigua i electricitat a consumir. 
- que considerem que no afecta, en cap moment, al conreu que s'està fent fins ara, ni 
limita la futura modernització del sector. 
Aquesta proposta inicial és fruit dels informes de la comissió d'estudi encarregada, 
l'informe dels Serveis Jurídics que consta a l’expedient i després de diferents reunions 
de coordinació amb l'ajut de l’AMB, UPC, Consorci del PA.. 
En definitiva, ens avancem en regular amb una part de l’ordenança que després 
quedaran regulades per la que s’està elaborant a l’AMB. 
L’objectiu és promoure el que volem, un Parc Agrari destinat a l’alimentació, ramaderia 
i planta ornamental. 



No es prohibeix cap conreu. Si que es marquen unes condicions tècniques per 
conrear. Son límits molt alts, més alts dels habituals. 
És una regulació per les noves construccions. La resta continuen igual. 
L'esmentada resolució es va publicar al web de l'Ajuntament de Sant Boi al tauler 
d'anuncis de la corporació, es va fer consulta prèvia i no es va presentar cap aportació. 
De totes maneres i vist els malentesos, per aquest motiu ampliem fins a 60 dies hàbils 
el període d’al·legacions per estudiar les possibles afectacions i millorar si s’escau la 
proposta d’ordenança. 
 
 La Cap de Servei, Rosa Cifuentes,  comenta que aquesta Ordenança 
l’Ajuntament l'avança a causa de l’increment  de peticions de noves instal·lacions i  
construccions d'una envergadura i intensitat en el territori que ens semblava que podia 
tenir un impacte important i no hi havia regulació i no se sabia com s’havia d’actuar a 
l’hora de concedir llicències. L’AMB ja estava redactant, per encàrrec del Consorci del 
Parc Agrari, una Ordenança per incloure els aspectes que el Pla Especial vigent no 
regula suficientment, però l'Ajuntament s’avança davant el buit legal que hi ha respecte 
a les instal·lacions i construccions auxiliars, atesa la finalització del període de la 
suspensió de llicències que havia aprovat a l’agost de 2021 i de la que tenia 
coneixement previ la pagesia. L'ordenança fa referència al conreu de consum 
alimentari humà o animal i ornamental (com el Pla especial). 

No es prohibeix cap tipus de conreu. Es marquen les condicions que han de 
complir les instal·lacions i construccions auxiliars. A partir de la proposta de l'AMB 
s'han recollit totes les aportacions fent diverses reunions amb les administracions 
directament relacionades amb la gestió del Parc Agrari. Ara hi haurà un període 
d'informació pública (de dos mesos) en el que la pagesia pot plantejar tots els dubtes i 
aportacions que consideri convenient i l’Ajuntament intentarà donar-li resposta. 

Per les noves construccions hi han 3 condicions: 
- Dipòsit d’aigua per emmagatzemar, consum de 50ls/setmana/cicle de 

conreu 
- Intensitat lumínica de 15.000lux, 12h/dia, per qualsevol conreu tecnificat es 

més que suficient en el Parc Agrari. 
- 70% hivernacle (= pla especial) 

 
Amb tot això es considera que no hi haurà alteracions significatives en l’activitat 

actual, ni en la futura modernització del sector, però en cas que per part del sector 
s’estimi el contrari, s’estudiarà i si és així es pot resoldre dins del període d’informació 
pública establert.  
 
 
El President de la Cooperativa Santboiana, Sr. Solanas demana l’extensió de 
l’Ordenança, se li respon que 14 pgs., també esmenta que el sector no ha tingut accés 
previ per poder consensuar el text, i demana que consti en acta que no ha rebut cap 
documentació prèvia per poder opinar al respecte. 
Es deixa constància que es tracta d’una aprovació inicial determinada per aturar el 
tràmit de les sol·licituds que han entrat, i que es considera no encaixen amb el que es 
pretén. El termini d’al·legacions és el doble per tal que hi hagi prou temps de recollir 
totes les aportacions. 
El representant de JARC, Sr. Mauri Bosch es queixa de què el Pla d’usos es va fer 
d’esquenes a la pagesia, es diu que les construccions són obsoletes i no es dóna 
participació al Departament d'agricultura. Enlloc de treballar transversalment s'ha fet 
institucionalment. Comenta que si el cànem és il·legal el que cal fer és enviar a la 
policia, però si és legal  no es pot actuar d’aquesta manera, ja que es poden acceptar 
les al·legacions que interessin a l'Ajuntament i la resta rebutjar-les.  
La Cap de Servei torna a insistir en què l’actuació ve determinada pel buit legal 
existent, en segon lloc que, un cop l'hagin revisat, diguin de forma objectiva en què els 



afecta (Mauri Bosch diu que limita el creixement de la seva empresa), remarca que es 
tracta d’una aprovació inicial. 
El Sr. Olivier Chantry  insisteix en la queixa de què a banda dels experts consultats 
se’ls tenia que haver comentat a ells. 
Es torna a comentar que es regulen instal·lacions, no conreus, no disposa que s'hagi 
de comunicar cada cop quin conreu es farà. 
Es proposa fer una reunió específica per discutir les característiques tècniques de 
dipòsits, etc. 
Es demana que consti en acta la petició de què, mentrestant, es retiri aquest punt en 
l’ordre del dia del Ple de demà, es contesta que no és necessari, ja que aquesta mena 
d'informació es pot subministrar fàcilment. 
El Sr. Bosch demana que es faci una moratòria mentre estudien l’Ordenança. Es 
contesta que no pot ser doncs ja se n’havia fet una de moratòria. El Sr. Thovar 
insisteix en què hi ha la bona voluntat de considerar totes les propostes que es facin, li 
contesta que la majoria d’al·legacions fetes al Pla d'usos no es varen tenir en compte. 
La Cap de Medi Ambient li confirma que l'Ajuntament ha de respondre una per una 
totes les al·legacions. 
El Sr. German Domínguez demana quines són les mesures de sostenibilitat; la Sra. 
Cifuentes  comenta que l’aigua, l’energia i l’impacte sobre el territori.  
Olivier Chantry comenta que s’està plantejant fer un hivernacle però que a l’estiu 50ls 
aigua/dia/conreu no n’hi hauria prou. La Cap de Medi Ambient diu que seria suficient i 
insisteix en fer una reunió de caire tècnic amb altres experts, aspecte que el Sr. 
Chantry qüestiona. 
 El Sr. Lluís Parés demana si l’Ordenança s’ha compartit amb altres 
Ajuntaments, la resposta és que sí. German comenta la possibilitat de poder anar a 
altre municipi per conrear el que es consideri; se li respon que dependrà de 
l’Ordenança que tinguin, però que en el futur n’hi haurà una de jurisdicció 
metropolitana que tothom haurà de complir. 
 El regidor Sr. Jaume Sans coincideix en la manca de temps. 
 Des del Canal de la Dreta es qüestionen el poder de l’Ajuntament per regular el 
consum d'aigua tenint en compte que existeix una concessió de l'ACA. Es contesta 
que no es regula la concessió si més no la capacitat del dipòsit a construir en la 
llicència d’obres preceptiva. 
 Es presenta queixa de què els terminis es posen en períodes de vacances, la 
resposta es que el termini és de 60 dies hàbils, la qual cosa suposa el doble del que és 
habitual. 
 
 
3. Previsió intervenció de l’ACA 
 
 El regidor d’Agricultura comenta que s’ha insistit en el compliment de 
compromisos per part de l’ACA. 
 La Cap de la Unitat de Patrimoni Natural comenta que han dit que el programa 
de conservació i manteniment de la Riera Fonollar i la Riera Roja finalitzaran a inicis 
de 2023, la Riera Roja per problemes de contractació. 
 El Sr. Parés diu que la Riera Roja s’ha de netejar a partir del mes de març, que 
ja es disposava d’un pressupost, la Cap de la Unitat de Patrimoni Natural comenta que 
l’ACA ho té en un programa, per la qual cosa l’Ajuntament no ha de seguir fent-se 
càrrec del que els hi pertoca a ells i que davant la insistència han col·locat la Riera 
Roja de les primeres en fer. El Sr. Parés manifesta dubtes en les actuacions de l’ACA. 
 El Sr. Bosch diu que el Delta és inundable, si no es neteja la riera s’obstrueix i 
causa inundacions. Se li comenta que estarem al darrera per tal que ho facin. 
 
 
 



 
4. Afectació de la ZBE als vehicles agraris  
 
  El Regidor d’agricultura indica que no es tracta d’una competència ni una 
decisió de Sant Boi. 
La Cap de Medi Ambient afegeix que la regulació de la ZBE és una normativa de 
caràcter estatal i que l’AMB està redactant una ordenança model que reguli l’aplicació 
en aquest territori. Per aquest motiu hem fet una consulta als tècnics redactors que 
ens han confirmat que, segons aquesta ordenança ni els vehicles agrícoles (com els 
tractors) ni la zona de Mercabarna estan inclosos.  
Si ho consideren convenient es pot convocar una reunió amb els tècnics que estan 
fent dita Ordenança, per tal de tractar el tema més detalladament. 
 
 
 
5. Previsió del Pla de Treball 2023 
 
 Es comenta per part de la Cap de la Unitat de Patrimoni Natural i de la tècnica 
del Consorci del Parc Agrari Sra. Anna Casanovas que el que resta del Pla de Treball 
de 2022 està licitat i es conclourà en el mes de gener de 2023. 
 S’esmenta la possibilitat de tractar al voltant de la situació del camí de la 
Bomba, tant per la situació de l’espai central com dels laterals amb possibilitat 
d’esfondrament.  
 Es demana el manteniment de l’inici del camí del Sorral. 
 El Sr. Bosch demana que es liciti en els primers tres mesos de l'any per evitar 
problemes. Es farà un altre Consell Agrari a inicis del 2023. 
 El Sr. Parés demana que es passi l’anivelladora pel Camí de Cal Pelut, Camí 
del Mas Andreu i Camí del Consell Agrari. 
 El Sr. Solanas demana que el Camí de Can Jover, a la zona on hi havia la 
formigonera de l’AVE s'ha de repassar. 
 Parés demana l’arranjament dels clots del camí de Ràfoles fins a Burés i del 
camí de Joan Xurit. 
 
 
6. Presentació al·legacions ZEPA 
 
 El regidor Sr. Thovar comenta que és un tema que preocupa i dels que 
destinem políticament més temps. Ens estem reunint amb diputats, consellera, 
directors generals, etc. 
La carta d’emplaçament no exigeix que la ZEPA s’ampliï. El que diu Europa és que, 
com no s’han gestionat aquest espais; es gestionin, es protegeixin, es tinguin cura 
d’ells.  
No cometem una altra vegada l’error de delimitar un espai i deixar-los sense recursos. 
A les al·legacions presentades per part de l’Ajuntament demanem: estudis científics 
més rigorosos (que ara no ho son) i tenir en compte quins territoris afectem...perquè 
els que s’han delimitat (50% del nostre territori de PA, municipi que més afecta) no 
s’han tingut en compte més o menys productives. I s’han inclòs a la ZEPA zones molt 
productives. 
El que han aconseguit és posar d’acord sindicats, empresaris/patronal, Consell 
Comarcal B.LL., joves agricultors, cooperatives i ajuntaments, en que aquest model de 
ZEPA no el volem. 
No es tracta de ser més ecologistes/ambientalistes/proteccionistes que ningú. 
Perquè qui millor ha protegit (al llarg de tota la seva història) i protegeix l’entorn 
natural, la infrastructura natural (nou concepte) han sigut els pagesos i les pageses del 



nostre territori, creant un Parc Agrari, lluitant contra amenaces i d’invasions 
urbanístiques, conreant-lo, treien fruit de la terra que ens dona aliment. 
Se’ns omple la boca parlant de sobirania alimentària, l’important que és tenir l’aliment 
assegurat i propi davant una possible crisi (només hem de veure el que està passant 
amb la crisis de l’energia i dependre d’altres nacions), parlem de que és el rebost de 
l’AMB, del producte fresc, de proximitat... 
Si posem pals a les rodes a la nostre pagesia, que ja en tenen: manca d’inversió en el 
territori, baixada de preus, manca de modernització, relleu generacional... oblidem-nos 
llavors de tot això.  
És possible un equilibri biodiversitat/agricultura-Activitat econòmica. 
Com podem protegir sense afectar l’activitat econòmica, que sigui viable i rentable. 
Amb aquest model de ZEPA no ho és. 
Que així acabarem arruïnant el sector agroalimentari amb greus conseqüències sobre 
l’alimentació dels ciutadans i ciutadanes de l’AMB. 
 
 El Sr. Mauri Bosch pregunta si els Ajuntaments estarien disposats a anar a la 
via judicial i comenta que la Generalitat, hores d’ara, no ha publicat les zones 
afectades/carta d'emplaçament i demana que es faci. 
 Lluís Parés es felicita pel treball conjunt de totes les institucions front aquest 
problema. En Mauri Bosch també es manifesta d’acord amb la postura municipal. 
Comenta que s’havia d’haver tractat com una zona productiva. S'han de fer polítiques 
de manteniment de la pagesia i de diversos tipus d’agricultura, regular el tema 
bicicletes, turisme rural... El regidor d’Agricultura diu que s’estan fent accions de 
promoció, però que se n'hauran de fer més. 
 El Sr. Chantry comenta que el partit governant a Sant Boi té representació a la 
UE, pregunta si s’ha fet alguna cosa a aquest nivell i que es compti amb ells. Demana 
quin posicionament té l’Ajuntament respecte a l'assumpte de l'aeroport. El Sr. Thovar li 
recorda que s’estan fent gestions per anar a Brussel·les. 
 El Sr. Jaume Sans dóna la raó a Olivier Chantry i manifesta que la fauna va 
caure cap el 2000 amb l’entrada de la tercera pista, desviament riu i tala pineda i les 
seves conseqüències i que els pagesos han millorat les pràctiques agrícoles. 
 Mauri Bosch comenta que el Parc Agrari s’està morint pel monocultiu de la 
carxofa, el rotatori no es pot fer per culpa de la fauna que se’l menja, a causa de la 
gestió de la zona ZEPA ja que no disposa de zones d'alimentació i van als camps 
agrícoles. 
 Es torna a demanar que es retiri de l’ordre del dia del Ple el punt 1. 
 La Cap de Servei vol fer constar: 

- l’Ajuntament ha demanat a la Generalitat la suspensió de l’acord 
d’ampliació de la ZEPA Delta. 

- La Carta d’emplaçament és arran d'una denúncia presentada a la Comissió 
Europea, per part d’una entitat ecologista l’any 2013, en la que es posa de 
manifest el deficient estat de conservació dels espais naturals del Delta i 
que segons l’inventari realitzat per aquesta la superfície IBA (importància 
d’aus) és molt més gran que la que correspon als espais actualment 
protegits. 

- Nosaltres indiquem que amb l’ampliació es pot posar en risc l’activitat 
agrària i en canvi no es dona la resposta adient per a resoldre la situació 
denunciada en relació als espais naturals.  

 És imprescindible disposar d’un Pla de Protecció dels Espais Naturals inclosos, 
o que s’incloguin a la ZEPA, que incorpori les normes d’ús, i un pla de Gestió amb el 
corresponent pressupost. La Generalitat no ha presentat cap estudi científic que 
contradigui el de l’entitat. La UE l'ha demanat. 
 
 
 



7. Precs i Preguntes 
 
 El Sr. Bosch demana que, així com es fa una normativa pel tema del cànem, si 
se’n farà una per les bicicletes. El Regidor d’Agricultura respon que hi ha propostes 
amb el Consorci pactades amb la pagesia de circulació, una ordenació de per on 
poden passar i on no i li comenta que ara com ara no es pot dir amb certesa i 
s’insisteix en fixar data, per la qual cosa es convé acabar de tractar-ho en el proper 
Consell Agrari. 
 La Cap del Servei  comenta que s’està fent una Ordenança per regular els usos 
socials de l'entorn natural i la zona agrícola. 
 Olivier Chantry manifesta, per una banda el seu acord amb la preocupació pel 
tema bicicletes i per altra que de tant en tan hi ha gent gran que li demana pels horts 
lúdics, considera que caldria fer-ne més per protegir la zona agrària. César contesta 
que s’ha treballat aquest tema i s’inclourà com a punt. 
 German Domínguez sol·licita es faci un inventari dels camps abandonats. 
 El Sr. Solanas comenta el problema amb els ponts del canal, si estan en mal 
estat, qui ha de fer el manteniment. 
  
 
Es dóna per finalitzat el present Consell Agrari a les 20:15 hores. 
  


