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CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT 

 
ACTA SESSIÓ 16 DE FEBRER 2016 
 
ASSISTENTS: 
 
Castro Ferro, Enrique – Garraf Coopera - Plataforma Defensa de l’Ortoll 

Alentorn, Mike – Transició VNG – Plataforma Defensa de l’Ortoll 

González, Estela – Associació de veïns Molí de Vent 

Martínez, José Luis – Associació de veïns Sant Joan 

Camps, Montserrat -          “    “ 

Marsé Ferrer, Jaume – APMA 

Sánchez, Luis Santiago – CETIVG 

Mansilla, Antoni – ADEPG 

Hernàndez, Rubén – ASSOCIACIÓ EDULIS 

Toledano, Joan 

Cabeza Rustó, Agustí 

Kasperi Kukhage – APMA 

Zambrano, Ramón – APMA 

De Arias, Marc – Companyia d’Aigües 

Vinyals, Queti – AE TALAIA 

Jaime, Jordi – Creu Roja 

Llobet, Gerard –Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient  

Isart, Xavier – Coordinador de l'àrea de Territori i Espai Urbà 

Queraltó, Camil – Cap de Servei d’Urbanisme  

Garriga, Enric – Cap de Servei Medi Ambient 

Roset, Gemma – Tècnica Servei de Medi Ambient 

Anson, Carles – Coordinador Unitat Responsabilitat Social Corporativa 

Garcia Guinda, Carles – Cap de Servei Projectes comunicatius 

Moreno, Carme – Tècnica Servei de Medi Ambient 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pl. de la Vila, 12 2n • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

Àrea de Territori i Espai Urbà   
Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 
Servei de Medi Ambient 

2

ORDRE DEL DIA 

1. Presentació del regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, 

Sr. Gerard Llobet i Sànchez. Revisió del Consell de Medi 

Ambient com a espai de reflexió conjunta 

2. Presentació del  PAM 

3. Inventari de camins municipals. Coordinació amb el Consell 

Comarcal, i proposta de creació d’un grup de treball. Informació 

de les actuacions en els Camins  del PPI 2015-2016 

4. Informació de les darreres actuacions a la  Platja Llarga 

5. Informació de l’experiència de custòdia del territori i actuacions  

al Turó del Seu. 

6. Informació del Pla de catàleg de Patrimoni natural. 

7. Informació sobre el POUM. 

8. Informació sobre  el Pacte d’alcaldes i del PAES, i les noves 

propostes de Pacte pel Clima i l’adaptació. 

9. Varis. Informació sobre la benzinera BP  

10. Precs i preguntes  

 
1.- Començament de la jornada a càrrec de E. Garriga, cap del servei 

de Medi Ambient, qui presenta al regidor Gerard Llobet com a regidor 

d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient. El regidor comenta la finalitat 

del Consell, que es pretén sigui un espai de reflexió conjunta de 

temes mediambientals de la ciutat. 

 

2.- El regidor comenta les línees estratègiques del PAM, basat en 

quatre eixos: 

 * Igualtat d’oportunitats i cohesió social 

 * Ocupació i promoció econòmica 
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 * Territori i espai públic 

 * Transparència i participació 

Els temes què ens pertoquen des de la regidoria de d’Urbanisme, 

Habitatge i Medi Ambient, estan encabits dins de l’eix 3 

http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/pam.html 

 

3.- Enric Garriga explica la proposta de seguir treballant en l’inventari 

dels camins, a partir dels treball ja iniciats anteriorment i amb la 

col·laboració del Consell Comarcal i a partir d’una subvenció que es 

demanarà a  la Diputació dins del Pla de Catàleg. Comenta també la 

idoneïtat de fer aquesta tasca d’una manera participativa, amb les 

persones i entitats que coneixen i trepitgen el territori. Es important 

definir i distingir les diferents tipologies de camins i els seus usos 

prioritaris, (camins del PPI, camins per ciclisme o senderisme, i 

corriols). 

G.Roset comenta el projecte de manteniment  dels camins del Pla de 

Prevenció d’incendis (PPI), document què annexem a aquesta acta. 

Els camins arranjats el 2015 i la proposta d’arranjament per al 2016. 

Destaca entre altres l’arranjament del camí històric de l’Ortoll, un 

camí recuperat desprès de restar tancat durant 75 anys. Aquest 

arranjament completa altres treballs duts a terme per part de la 

Plataforma de Salvem l’Ortoll i els seus voluntaris. 

 

E. Castro comenta la necessitat de trobar persones que coneguin 

aquests camins. Per exemple el Sr. Carbonell. 

G. Llobet també està d’acord en aprofitar el que ja està fet i continuar 

la tasca de recerca. 

Mike Alertorn comenta també la necessitat de senyalitzar els camins, 

sobretot en aquells llocs emblemàtics. 
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4.- G. Roset comenta les últimes actuacions què s’han fet durant l’any 

2015 a Platja Llarga, a partir d’una subvenció de la Generalitat i per a 

les què hem comptat, entre d’altres amb estudiants universitaris i 

estudiants d’escoles què han fet els seus treballs de recerca i treballs 

de màster basant-se en aquest espai emblemàtic.  

 

5.- G. Llobet explica la primera experiència de custodia del territori  

que l’ajuntament ha fet, amb la signatura del conveni amb 

l’associació Garraf Coopera que ha permès la cessió d’una parcel·la 

municipal, al Turó del Seu, a aquesta entitat  amb la finalitat que es 

pugui mantenir i recuperar , i ser aprofitat per a foment de la 

permacultura, la recuperació de cultius, marges, etc, sense oblidar els 

valors ambientals i arqueològics de la zona.  

 

E.Castro comenta la tasca de l’associació en la recuperació dels 

camins i els marges de l’Ortoll, i d’importància  d’utilitzar aquest espai 

com a lloc didàctic de cara a futures generacions i transmetre el 

concepte de preservació i custòdia del territori. 

E. Castro també diu que han signat varis convenis amb instituts, 

entre d’ells el Lluch i Rafecas i el Montgròs de Ribes. 

 

Un dels objectius del projecte es recuperar un vell camí ramader que 

va fins els Pirineus , i que ciutats com a Llívia o Sta. Margarida  ja el 

tenen inventariat. 

Camil Queraltó comenta que el camins ramaders tenen el seu propi 

inventari sota la titularitat de la Generalitat.  

J. Marsé comenta que ja hi ha molta feina feta, aprofitable per a 

continuar-la. 
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6.- Xavier Isart explica el Pla de Catàleg del Patrimoni natural, incidint 

en el fet que, des de l’any 2010 la normativa què l’afecta ha estat 

modificada en vàries ocasions. Ara que ja tenim aprovat el pressupost 

municipal 2016, podrem destinar una partida pressupostària per a 

portar a terme aquesta tasca de definició i inventari. La previsió es 

tancar-ho al 2016. Es un tema molt extens per a poder explicar-ho en 

tota la seva complexitat, i per això proposa dedicar una jornada 

monotemàtica dedicada a entrar en els detalls. 

 

7.- X. Isart comenta també el Pla d’ordenació Urbanística Municipal 

(POUM). Diu que s’està treballant per a desenvolupar-ho, entre 

d’altres, buscant fonts de finançament, ja que es un projecte d’import 

entre 600.000 i 800.000 euros anuals. Amb el suport de la Diputació 

de Barcelona i d’altres estudis previs existents, socials i 

mediambientals. Una part de les despeses d’aquests treballs s’han 

demanat a la Diputació de Barcelona i l’altre s’eixugarà amb una 

partida pressupostària municipal. Informa que s’està treballant per a 

constituir una comissió de seguiment (interna) i un equip de 

participació ciutadana (extern). Tanmateix, diu Isart, el Pla General 

està obsolet, s’han modificat normatives, hem de replantejar-nos què 

fem amb territoris no desenvolupats, etc. Proposa convocar alguna 

jornada per a explicar-ho. 

 

8.- Sobre el punt del PAES, E. Garriga comenta la evolució a partir de 

l’acord inicial l’any 2009, amb l’aprovació de l’actual PAES (Pla d’acció 

de l’energia Sostenible) on es van establir els objectius 20-20-20 , es 

a dir la reducció d’emissió de gasos d’efecte hivernacle en un 20%, i 

un 20% d’estalvi energètic, per l’any 2020. Fins a les propostes 
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actuals definides per la Unió Europea que plantegen una modificació 

del PAES focalitzant l’objectiu en una reducció de l’emissió del 40% 

l’any 2030. (objectiu 40/30), introduint a més els plans d’adaptació. 

Es deixen enrere ja la lluita contra el canvi climàtic, i la mitigació, per 

a entrar plenament en l’adaptació.   

 

Per això el nou PAES esdevindrà el PAESC , Pla d’acció per l’energia 

sostenible i el clima, i incorporarà ja altres plans com els de prevenció 

incendis, inundacions, gestió de l’aigua, salut, etc etc. Es portarà, un 

cop elaborat a aprovació pel Ple.  

 

S’obre un torn de precs i preguntes en els que els assistents al 

Consell fan comentaris diversos: 

Rubén Hernández, en nom d’Edulis, pregunta què està fent 

l’ajuntament per reduir energia a la ciutat i per a conscienciar la 

població. 

G. Llobet contesta que tenim diferents projectes en marxa, entre ells 

el projecte de l’Agenda 21 escolar, encara que segurament no es fa 

prou visible i s’ha de treballar més en aquesta línea. Comenta que el 

Pla de Mobilitat de l’ajuntament també està treballant en aquest 

sentit, quan a augmentar els carrils bicis i les freqüències dels 

autobusos urbans. 

Antoni Mansilla, en nom de l’ADEPG comenta que es necessari que es 

contemplin tots els sectors en aquests estudis. 

 

9.- G. Llobet informa sobre el problema que va patir la benzinera BP 

(antiga COTESUA), arran d’un episodi de contaminació del subsòl. 

Explica que la Generalitat te un expedient obert per a determinar 

responsabilitats, però que desprès de l’arranjament recent s’ha 
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corregit l’episodi de contaminació, però que malgrat això es prendran 

mesura per a fer-ne el seguiment. 

 

PRECS 

En Jaume Marsé, en nom de l’APMA, explica que fa 25 anys que estan 

treballant en temes mediambientals. Demana una metodologia de 

treball per a treballar plegats en endavant. La Generalitat compta 

amb ells per a participar en temes mediambientals, de manera molt 

activa. Demana es tingui en compte l’aplicació de la llei 27/2007 i que 

es doni informació prèviament de totes les actuacions què es fan a la 

ciutat. ( exemple Platja Llarga). 

Enrique Castro demana igualment que s’articuli l’aplicació de les lleis. 

Comenta que tenint els mateixos objectius, caldria establir una 

metodologia per a participar plegats i no només per a ser informats. 

El regidor Llobet els hi contesta que la voluntat es seguir treballant 

conjuntament i millorar totes les metodologies de coordinació. 

 

S’aixeca la sessió a les 20:15 h. 


