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ACTA DE LA 1ª REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT DE 
SITGES 
 
Hora inici: 18:00 hores. 
Hora finalització: 20:00 hores. 
Lloc: Sala 3 edifici Miramar. 
Ordre del dia: 
 

1. Renovació dels membres. 
2. Discussió d’assumptes a abordar en el 2020. 

Assistents: 
 

 Eduard Terrado i Pablo. Regidor d’Espais Naturals i Sostenibilitat. ERC. 
 Júlia Vigó Pascual. Regidora de Drets Socials, Ciutadania, Igualtat i 

Habitatge. Guanyem Sitges. 
 Guillem Escolà. Regidor de Platges. Sitges Grup Independent. 
 David Martínez Lluís. Sitges Grup Independent. 
 José Maria Martínez. El Margalló. 
 Rosa Tubau Llorià. Junts per Sitges. 
 Luis Miguel García. PSC. 
 Ignasi Rubí González. Nou Horitzó. 
 Carme Gasulla. Comuns Verds de Sitges. 
 Maria Lores. Cs Sitges. 
 Cristina Peides. Families for future. 
 Asa Elisabeth Tynell. Families for future. 
 Kristian Petrick. Families for future. 
 Jorge Jung. Assoc. Veïns de Garraf. 
 Santiago Quintela. Assoc. Propietaris Terramar. APT. 
 Jesús Coines Suñé. Biodiversitat Sitges. 
 Ricard Vila Coll. Biodiversitat Sitges. 
 Joan Tutusaus Martí. Centre Excursionista de Sitges. 
 Sara Gascón Schafer. Agrupació per a la protecció del Medi Ambient 

(APMA). 
 Andreu Bosch. Agrupació per a la protecció del Medi Ambient (APMA). 
 Xavier Garcia-Marquès. Tècnic de Medi Ambient. 

 
Desenvolupament de la sessió: 
 
El regidor i president del Consell, Sr. Terrado inicia la reunió a les 18:10h 
presentant el Consell com a òrgan consultiu i amb un Reglament de 
funcionament existent. S’informa sobre alguns punts que el regulen. 
 
Es procedeix a fer una presentació individual de cada un dels assistents. 
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La Sra. Gasulla al·lega front el punt on s’indica que el vot del representant no 
sigui delegable. 
La Sra. Tubau informa que els representants dels Consells varen ser nomenats 
per aprovació plenària, que tots els reglaments dels consells municipals serien 
revisats i són consultables al web municipal. 
 
El Sr. Terrado informa que el Consell es reuneix com a mínim cada 6 mesos, tot i 
que es considera fer reunió quan s’escaigui. 
 
La Sra. Gasulla demana que els membres del Consell formin part de la taula 
d’emergència climàtica. 
 
El Sr. Terrado procedeix a explicar les polítiques de protecció i recuperació dels 
entorns ambientals, sostenibilitat i canvi climàtic del PAM. També cóm el Consell 
es forma amb entitats ambientalistes, grups polítics i associacions veïnals. 
 
La Sra. Vigó aporta cóm es representaran els membres dels Consells. 
 
Continua el Sr. Terrado presentant dos temes d’inici per obrir el debat: l’abocador 
de la Vall d’en Joan, informant d’una propera reunió adreçada a entitats 
ambientalistes, i segon el Pla de protecció i restauració de la riera de Ribes. 
 
La Sra. Gasulla li recorda el punt 2 de l’ordre del dia sobre generar una relació 
de temes, per no desviar-se. 
 
El Sr. Bosch i la Sra. Tubau consideren que el tema de la riera de Ribes és 
prioritari. 
 
El Sr. Miguel Garcia pregunta si a la reunió de l’abocador assistirà algú del 
govern. 
 
El Sr. Terrado informa que aquesta en concret és per a les associacions 
ambientalistes. 
 
El Sr. Garcia manifesta que s’està presentant un projecte de govern on altres 
partits no han participat i considera que s’ha de formular un document marc. 
 
El Sr. Terrado vol que el Consell sigui un punt de debat més que polític. 
 
El Sr. Garcia està d’acord i insisteix en l’interès d’un document marc. 
 
El Sr. Jung presenta com a temes d’interès les emissions de pols a Garraf, 
informa sobre les denúncies realitzades i les potestats de l’Ajuntament per actuar 
contra les activitats extractives. També informa sobre el problema d’olors 
provinents de la Falconera, i la depuradora com aspectes a tractar. 
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La Sra. Tynell aporta com a temes d’interès el reciclatge, la mobilitat sostenible i 
els carrils bici. 
 
El Sr. Rubí demana modificar el reglament per poder delegar, segons la 
temàtica, en alguna persona especialitzada en la matèria. 
 
El Sr. Quintela exposa l’interès del foment del vehicle elèctric i l’aparcament 
gratuït, especialment a la zona de Terramar. També mostra interès pel debat 
sobre la riera de Ribes. 
 
El Sr. Tutusaus manifesta l’interès sobre la conservació de la xarxa de senders, 
el problema de l’obertura de pistes i la pèrdua de camins. Sol·licita que no 
s’asfaltin pistes ni es perdin camins. Demana el tancament efectiu de la pista de 
Can Bruguera. 
 
El Sr. Terrado informa que es restaurarà la cadena del camí Carrerada del Bosc 
d’en Bruguera. 
 
El Sr. Petrick mostra l’interès sobre els temes del turisme sostenible, els plàstics, 
l’ús de les platges, les energies renovables, l’autoconsum, l’ordenança solar, la 
mobilitat sostenible a les escoles, la sensibilització mediambiental i la instal·lació 
d’aparcaments segurs per a les bicicletes. 
 
El Sr. Bosch informa que la seva entitat presenta 12 punt d’interès que si s’escau 
posarà en coneixement. 
 
La Sra. Vigó considera d’interès que en una propera reunió, el regidor 
Monasterio de Serveis Urbans expliqui el nou contracte del servei de neteja. 
 
El Sr. Bosch recorda la importància de la recollida d’olis en centres escolars. 
 
El Sr. Coines senyala l’interès en la emergència climàtica. Manifesta que el medi 
ambient no ha estat d’interès a Sitges. Preocupa l’estat dels espais naturals i el 
desenvolupament urbanístic, així com l’estat d’execució del Parc de Can 
Bruguera. Creu important afegir al Consell el Gremi d’Hostaleria i l’Associació de 
Platges. 
 
Els Srs. Terrado i Escolà consideren millor per al funcionament del Consell no 
incloure associacions no vinculades al medi ambient. Sí convidar-les en el cas de 
temes que els puguin afectar directament. 
 
El Sr. Jung demana abalisar al voltant de la surgència de la Falconera. 
 
El Sr. Escolà explica que no resulta adequat ja què el abalisat és per a les 
barques i els banyistes poden interpretar aquella zona com a segura per al bany. 
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La Sra. Tubau proposa establir una metodologia de treball i crear taules de 
treball. 
 
El Sr. Salmeron manifesta agraïment per la constitució del Consell de medi 
ambient. 
 
El Sr. Coines considera adient crear prioritats i pregunta sobre els recursos per 
portar a terme les actuacions. 
 
El Sr. Terrado informa que el pressupost no permet assolir tots els reptes. 
 
El Sr. Vila presenta queixa sobre els resultats de l’assessoria que es facilita i no 
vol que es facin reunions estèrils. Demana una bona utilització dels recursos. 
 
A les 20:00 hores el Sr. Terrado agraeix la participació dels assistents i es dona 
per finalitzada la reunió. 
 
 
President del Consell de Medi Ambient   Secretari del Consell 
Eduard Terrado i Pablo     Xavier Garcia-Marquès 
 
 
Atenent la sol·licitud de crear taules de treball i les temàtiques comunes entre els 
diferents assistents, es conformem inicialment les següents: 
 
Taula de treball 1: Sostenibilitat energètica, residus i mobilitat. 
 
Components: 
 

 Families for future 
 Associació de propietaris de Terramar 
 APMA 
 Carme Gasulla CVS 
 Luis Miguel Garcia PSC 
 Maria Lores Cs 
 Ignacio Rubí NH 
 Guillem Escolà SIG 
 Rosa Tubau JxS 

A més a més aquesta taula de treball s'encarregarà de fer proposta de creació 
de la taula de treball per a l’elaboració del pla d'actuació en relació a 
l’emergència climàtica. 
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Taula 2: Parc de Garraf (gestió forestal, gestió de camins, biodiversitat, pedreres 
i abocador Vall d'en Joan) 
 
Components: 
 

 Associació de veïns de Garraf 
 APMA 
 Biodiversitat Sitges 
 Centre Excursionista de Sitges 
 Rosa Tubau JxS 
 Jose Maria Martínez El Margallo 
 Ignacio Rubí NH 
 Júlia Vigó (Guanyem) 
 Carme Gasulla CVS 
 Eduard Terrado ERC 

A més a més aquesta taula de treball s'encarregarà de fer proposta de creació 
de la taula local per a la gestió forestal i prevenció d'incendis. 
 
Taula 3: Litoral, Riera de Ribes i Riera de Vallbona. 
 
Components: 
 

 Biodiversitat Sitges 
 Famílies for Future 
 Centre Excursionista de Sitges 
 Centre d’Estudis del Mar 
 Maria Lores Cs 
 Eduard Terrado ERC 
 Guillem Escolà SIG 
 Júlia Vigó Guanyem 
 Jose Maria Martínez El Margalló 
 Luis Miguel Garcia PSC 

 
Els representants poden decidir canviar la seva designació inicial i afegir-se a 
altres taules si resulten del seu interès. 
 
Les representacions no assignades, pel seu caràcter general durant les 
intervencions, hauran de comunicar les taules on volen participar. 
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