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Desenvolupament de la reunió:  

1.-Gerard Llobet presenta i introdueix aquesta nova sessió del Consell de 
medi Ambient, i proposa l’aprovació de l’acta de la reunió anterior , 
Consell del 13 de desembre del 2017, que s’aprova per unanimitat. 

2.-Gerard Llobet presenta l’ordre del dia i dona la paraula a Jordi Boada, 
perquè expliqui el primer punt:  Estat de l’estudi de la UPC sobre olors i 
la incidència de Componentes Vilanova. 

J.Boada, explica els antecedents de la proposta, en la moció aprovada pel 
Ple al desembre del 2017, i el posterior encàrrec al laboratori del Centre de 
Medi Ambient de la UPC. Comenta les dues fases de l’estudi: I la 
modelització numèrica i II el Control químic. 

La Fase I tenia per objectiu determinar l’impacte de les emissions de 
l’activitat sobre les àrees habitades. D’aquesta informació es pot extreure 
l’època de l’any més adient per a fer la presa de mostres, és a dir, l’època 
de l’any on les potencials concentracions de COV en immissió siguin més 
altes en les zones habitades.  

L’estudi ha generat mapes dels nivells d’immissió de contaminants en 
unitats d’olor, ha a contemplat tant les emissions vehiculades (xemeneies) 
com les difuses (emissions per les cobertes de les naus); i l’evolució de 
l’impacte durant les 24 hores del dia i els diferents emesos de l’any que 
reben diferents receptors situats a l’àrea urbana de Vilanova i la Geltrú i 
Roquetes. 

La fase II pretén avaluar l’impacte per olors i la potencial superació de 
criteris de qualitat de l’aire d’un ampli espectre de compostos orgànics 
volàtils (irritants, tòxics, carcinògens, etc.). 

S’han establert 4 punts de control per a la determinació de les 
concentracions de COV, pel control 24 hores i el control d’episodis, 3 en 
llocs de les llunes i 1 a la Rambla Sant Jordi. 

Sobre les primeres conclusions comenta que els valors totals de Compostos 
orgànics volàtils COV durant els períodes de 24h, majoritàriament no 
superen el criteri de qualitat establert per aire interior fixat en 200 μg/m3 
interior (Norma UNE 171330-2, i Report 19 UE). Solament en els punts de 
control 1 ( Rambla Sant Jordi ) i 2 ( C/Jordi Puig) s’arriben a valors de 202 
μg/m3 i 217 μg/m3, els dies 31 i 30 de gener de 2018.  

Durant el període de control d’aquesta primera fase (7 dies), el 86% dels 
controls es van realitzar amb pluviometria nul·la o molt poc significativa (1 
mm H2O). La velocitat del vent tampoc va ser elevada (1,3 a 3,7 m/s)  i 
que durant els dies de control del 26 al 28 de gener de 2018 la freqüència 
de l’impacte de la planta sobre la zona residencial de Les Llunes va ser 
nul.la. Durant aquests dies els valors de TCOV són els més baixos 
registrats. 

Respecte els episodis registrats en aquest període de control, aquests són 
de curta durada. En períodes de control d’episodis, en canvi, les freqüències 
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d’impacte del vent sobre l’àrea de Les Llunes van ser altes (64 a 100 %). 
Els valors de TCOV se situen (segons la intensitat de l’episodi) entre els 38 i 
els 807 μg/m3. Valor 807 μg/m3 valor mitja del dia 25/01/2018 fins el dia 
16/02/2018, a l’habitatge 3 . El valors analitzats no són valors molt elevats 
i són de curta durada si ho comparem al cas més desfavorable que per 
l’Interval de concentracions desconfort preveu valors entre : 3000 – 25000 
μg/m3   

A nivell de concentració de compostos individuals en els diferents punts de 
control s’han analitzat un total de 96 compostos. A nivell individual i en 
períodes de 24 hores els compostos quantificats (carcinògens, tòxics, 
irritants dels identificats) no superen en tot el període de control el criteri de 
qualitat  VLA/420 ( criteri de qualitat de l’aire VLA/420 en períodes de 24 
hores per a aire exterior), a l’excepció del dia 30 de gener de 2018, que al 
punt de control 2, assoleix el valor determinat pel benzè de 5 μg/m3 que 
iguala per aquest compost el criteri mitjà anual que fixa el Decret 
(102/2011).  

Boada explica, que ara queda una segona fase de l’estudi, en altres mesos 
d’incidència, per a confirmar i contrastar els resultats obtinguts ara. 

Al debat , els membres del Consell, comentat si es va avisar a l’empresa o 
aquesta sabia de les dates dels controls, i la relació entre dies de treball, 
climatologia i emissions. Se’ls informa que no, i que els controls s’han fet 
sota els criteris estrictament tècnics que determina la UPC. 

S’obren altres debats, sobre altres estudis, quantitats de tones, origen de 
les matèries primeres, etc, que s’han tractat en altres ocasions. 

3.-A continuació G.Llobet fa un breu apunt sobre l’estat de la contractació 
del servei de recollida de residus, tot explicant que s’ha fet una pròrroga 
per dos anys del servei actual, i que s’està estudiant la fórmula per a 
introduir millores al nou contracte, que facin el servei més eficient i 
ambientalment pugui millorar els ratis de recollida selectiva. 

4.-Enric Garriga exposa la informació i les activitats organitzades per 
l’ajuntament al voltant del Dia Mundial de l’Aigua i la campanya d’estalvi.  

Garriga explica que atesa la situació de pre-sequera que es viu al país, i 
també la necessitat constant de sensibilitzar sobre el bon ús de l’aigua, 
l’ajuntament aprofitant la commemoració del Dia Mundial de l’aigua, està 
realitzant una campanya sota el lema (coordinat amb l’ACA i la Diputació) 
“L’aigua i la sequera. L’estalvi i l’ús eficient del recurs”. En aquesta 
campanya, s’han editat cartells, rollers i pancartes, amb el lema de la 
campanya i les dades més rellevants de la gestió de l’aigua; s’han editat 
uns díptics amb dades i consells d’estalvi, que es repartiran a totes les llars; 
una exposició sobre la "vida de l’aigua”, a l’abril al Mercat; s’ha organitzat 
una taula rodona pel proper divendres 23, i es farà un seminari-jornada, 
sobre l’aplicació a la construcció i manteniments dels edificis de les 
normatives d’estalvi que proposa l’ordenança municipal de l’aigua. 
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En el debat es comenta que seria important convidar als arquitectes i 
arquitectes tècnics a la jornada; i recollir també i fomentar les accions 
destinades a recollir l’aigua de la pluja. 

5.-Informem sobre el nou conveni amb el Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya , per a la protecció de Platja 
Llarga. Un conveni, que substituirà el que va signar al 2006, entre el 
Departament de Medi Ambient i l’Ajuntament, per al desenvolupament de 
les accions a Platja Llarga, i que tenia una vigència de 10 anys.  Aquest 
conveni, malgrat no tenir aportació econòmica, si que contempla el suport 
de la Generalitat a tot el procés de recuperació de l’espai de Platja Llarga, i 
el suport dels seus tècnics  en l’estudi i execució del projectes de 
restauració. 

Un d’aquest projectes puntual es el que ara s’implantarà amb una subvenció 
del propi DTS. Gemma Roset explica els principals punts d’aquesta acció 
que consisteixen en l’actuació de conservació, restauració i millora de 
l’ecosistema dunar i dels sorrals costaners, per a la potenciació d’espècies 
protegides (fauna i flora), replantació d’espècies, millora del cordó i les 
tanques de protecció i canalització del flux de visitants. 

6.-G.Llobet presenta el següent punt de l’OD ,Informar sobre l’inici de la 
redacció del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic. Estudi encarregat per la 
Diputació al ERF. Explica que aquest es un projecte subvencionat per la 
Diputació dins del Pla de catàleg, i presenta a la Míriam Romero, tècnica de 
la Diputació de Barcelona. 

M.Romero, fa un resum dels antecedents, explicant que la ciutat ja es va 
adherir al Pacte d’Alcaldes i ja esta treballant en el PAES (Pla d’Acció de 
l’Energia Sostenible)  amb els objectius anomenats 20-20-20 (reducció d’un 
20 % de les emissions, i utilització d’un 20 de renovables ,pel 2020), però 
que ara seguint les recomanacions europees, l’ajuntament també s’havia 
afegit al PAESC )Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima)  amb els 
objectius 40/30 (reducció del 40 % de les emissions pel 2030), i que un 
dels elements importants del nou pla era el Pla d’Adaptació al Canvi 
Climàtic, que el que ara s’anava a fer. 

El Pla d’adaptació es un pla que determina quines son les febleses o les 
vulnerabilitats del municipi, i quina es la seva capacitat de resiliència. 
Estudia els possibles efectes de les sequeres, les onades de calor, les 
llevantades o el risc d’incendis, i els seus costos, especialment si no s’actua 
amb antelació. 

La redacció del PAESC conté la proposta d’accions consensuades, el 
compromís de seguiment i revisió bianual, i la millora de la qualitat de vida; 
i Cal potenciar les actuacions que ja s’estan fent i que es preveuen, Integrar 
l’adaptació a la planificació de la ciutat i saber que  algunes actuacions són 
també de mitigació  

En el torn de preguntes, es reafirma la necessitat d’incorporar el POUM al 
PAESC; i la participació necessària  dels agents econòmics i socials. 
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E.Castro, mostra la seva inquietud perquè això no sigui una diagnosi més i 
es passi realment a l’acció. 

7.-En el següent punt, G.Llobet, informa sobre diferents punts 
urbanístics: 

- Aprovació provisional de la modificació del Pla General al sector el 
Padruell 

- Aprovació  Integrar l’adaptació a la planificació de la ciutat és cabdal  de 
la modificació del Pla General Masia Barreres I i II 

- Creació del Consell assessor urbanístic de Vilanova i la Geltrú i 
aprovació inicial del seu Reglament de funcionament 

 
Sobre el primer punt comenta els elements territorials de l’àmbit: un territori 
malmès i de pas d’infraestructures ; l’antic abocador municipal, pendent 
finalització restauració; Activitats pendents de regularitzar; el torrent d’en 
Parellada, com a connector i zona d’entrada al Parc; I tot en una zona amb 
suposades expectatives de determinats propietaris. 
 
Amb aquesta modificació s’aconseguirà regularitzar la situació i millorar la 
connectivitat entre la masia Cabanyes, l’antic abocador restaurat i el Parc 
del Garraf, i ampliar la titularitat pública d’un espai ambientalment 
important. 
 
En el debat es comenta sobre l’estat de l’antic abocador i la seva combustió interna, a 
lo que responen els tècnics municipals que es fa un seguiment (analítica de gasos i de 
l’aigua dels pous propers). I sobre l’estat de la Masia Padruell, que sembla està 
degradada i que  els titulars de les caves voldrien adquirir.  

Sobre la modificació del Pla General Masia Barreres I i II i el Parc Comercial, 
Llobet, explica que el polígon presenta oportunitats urbanes i econòmiques 

- Emplaçament i accessos 
- Possibilitar un procés de regeneració urbanística (reciclatge del 

sòl) 
- Centralitat d’activitat econòmica terciària i de serveis per relligar 

amb el nucli i el centre de VNG 
- Recuperar l’equipament d’oci i cinema en un entorn més urbà 
- Revitalització del Tacó – Llimonet  
- Rellançar la façana nord de VNG amb oportunitats econòmiques i 

la creació de 600 nous llocs de treball i 75 M/€ per consolidar la 
capitalitat comercial de VNG. 

 
I que els objectius de la modificació del Pla General, aprovada de forma 
inicial son: 

• És una modificació que aporta futur al polígon, sense cap cost 
als propietaris actuals 

• Construir un  nou accés viari al sector, per distribuir el trànsit 
provinent de la C-31 i la C-15. La ciutat guanya un nou accés 
viari a la ciutat, a càrrec del promotor (no dels propietaris) 

• Redistribució de les zones destinades a zones verdes i 
equipaments, en una proposta d’ordenació el polígon més 
coherent i funcional 
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• Concretar l’ús TUC dins del sector, tenint en compte que l’ús 
comercial ja és admès 

• Altres ajustos de vialitat i mobilitat per facilitar l’accés i per 
igualar els usos 

 
Comenta algunes xifres: 

• Creació de llocs de treball 600 directes 
• Cost zero per a l’Ajuntament i la ciutat 
• 75 M € del promotor en la inversió global (accessos viaris, 

urbanització, compra, etc.) 
• Impost municipal: 650.000 € 
• Taxa municipal: 15.000 € 
• Obra de construcció de les naus: 16 M € milions d’euros 
• 19.000 m2 de sales de venda 
• Aparcament amb capacitat per a 1200 vehicles 

I també les millores en l’avinguda de Vilafranca i en la mobilitat en general 
a la zona. 

Sobre la creació del  Consell assessor urbanístic, comenta els seus 
principals objectius: 1.- Informar a la ciutadania dels aspectes que tinguin 
relació amb l’ordenació urbanística de Vilanova i la Geltrú, 2.- Promoure el 
diàleg i la participació de la ciutadania en els processos de decisió sobre la 
ordenació urbanística del municipi. I 3.- Incorporar-se com a òrgan sectorial 
d’urbanisme en els processos participatius d’abast global que s’endeguin al 
municipi.  
 
Explica la seva composició i les comissions de treball que es crearan 
(Territori i desenvolupament urbà; mobilitat i infraestructures; Medi 
ambient i sostenibilitat; i Habitatge i qualitat de vida). 

8.- En el capítol d’altres informacions breus:  

G.Llobet comenta l’estat  de les obres torrent de Sant Joan i platja del Far. 

Les obres del Torrent estant finalitzant, amb un bon resultat, ja que han 
tingut força acceptació per part de la ciutat, i ja s’hi veuen nombroses 
especies d’aus fent-hi estada. 

La Platja del Far també està assolint un important canvi, amb el projecte de 
renaturalització que està executant el Ministerio de Medio Ambiente, i que 
junt amb les accions a Platja Llarga, configuraran un litoral vilanoví molt 
mes naturalitzat i adient a les propostes d’adaptació al canvi climàtic que 
s’estan impulsant. 

Teresa Vidal, presenta la exposició i materials pedagògics del Consorci 
sobre el litoral del Garraf ,  que contemplen la expo Arran de Mar, la maleta 
pedagògica sobre el litoral i la de terra; els fulletons i díptics, i el  quadern 
didàctic “volem la platja neta” que recull la experiència dels darrers anys 
d’aquest projecte i que ara s’ha convertit en una important eina de 
divulgació. El resultat excel·lent d’aquest treball, segurament permetrà 
exportar la experiència a altres municipis i entitats ambientalistes. 
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E.Garriga dona compte de la moció aprovada per l’Ajuntament de Vilanova, 
pel control i millora de les aigües del riu Foix; i informa de la celebració de 
l’Hora del Planeta  el dissabte 24 , i també dels resultats de la marató 
estalvi energètic que es va desenvolupar durant el mes de febrer. 

9.-En l’apartat de Precs i preguntes , Imma Laborda de la Vinagreta 
informa del projecte que estan impulsant per tant de aconseguir  que al 
Carnaval de Vilanova s’utilitzin caramels amb menys impacte ambiental, 
especialment degut als papers d’embolicar. Comenta la tasca de recerca 
amb els fabricants del material més adient, i que abans de l’estiu s’ha de fer 
ja la comanda per a les comparses del 2019. 

Des de l’ajuntament, expliquem que donarem suport a la proposta, fent-ne 
difusió a traves dels diferents programes. I que enviarem la informació a 
tots els membres del Consell. 

 

Sense més temes, es clou el Consell a les 21.15 h. 

 

  

 
 


