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

 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT 

Esborrany de l’acta de la reunió del dimecres  13 de desembre 
de 2017   LLOC: CRIA 

 

Assistents 

Ruben Hernández, EDULIS 
Antoni Carreño, Ass. Garraf Coopera 
Enrique Castro, Ass. Garraf Coopera 
Jose Luis Martinez, AAVV Sant Joan 
Gemma Juncosa, NODE Garraf 
Antoni Mansilla, ADEG-FEGP 
Sandra Perea, Gremi de Restauració 
Jonathan Jiménez 
Mike Alentorn, Transició-Ecol3VNG 
Queti Vinyals, regidora ERC 
Ramón Zambrano, APMA 
Lourdes Campins, Talaia 
Orazio Sacco, AAVV Mar 
Oriol Millán, ARBA Litoral 
Carme Dastis, Ecol3VNG 
Ton Dalmau, Ecol3VNG 
Jordi Boada, Ajuntament de Vilanova 
Enric Garriga, Ajuntament de Vilanova 
Carles Anson, Ajuntament de Vilanova 
Sandra Carrera, XCT 
Gerard Llobet, regidor d’Urbanisme, habitatge i medi ambient. Aj.de 
Vilanova 
 

Excusen 

Ariadna Llorens, regidora 
Carles Remacha, regidor  
CETIVG 
 

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 21 de juny, que s’aprova per unanimitat. 
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2.-Presentem la l’exposició itinerant del Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa 
del Garraf, sobre els espais naturals protegits del litoral del Garraf, “ARRAN 
DE MAR”. Per diverses raons tècniques la exposició no s’ha pogut imprimir a 
temps, i per tant avui no es pot inaugurar formalment. Si es presenten les 
imatges a la pantalla, i s’expliquen els seus objectius i continguts. 
 
Mike Alentorn, fotògraf, comenta la composició i les imatges, i el fil 
conductor estètic de la exposició, mentre Gemma Roset explica els 
continguts i els objectius. La idea és tenir una eina didàctica per poder 
posar en valor els espais litorals i marins del Garraf, i la seva fauna i flora, i 
disposar de la possibilitat de que sigui itinerant.  
 
La exposició es posa a disposició de totes les entitats, centres educatius i 
ajuntaments, que la vulguin utilitzar. 
 
 
3.-Seguidament  El regidor Llobet presenta la Sandra Carrera (coordinadora 
Econòmica i Relacions Institucionals de la XCT (Xarxa de Custòdia del 
Territori) i la temàtica de la custòdia que creia interessant de debatre en el 
si del Consell. 
 
Sandra Carrera,  explica què és la Xarxa, qui la forma i les tasques que fa. 
Comenta que són els acords de custòdia, i que aquests representen un 
complement a la tasca de l’administració pública. Explica els orígens en 
altres països i exemples concrets de Catalunya. Exemples de col·laboració, 
recuperació d’espais, amb particulars i empreses. 
 
Comenta també el perquè hi ha tant interès en la XCT. Perquè es una eina 
de sensibilització, i que permet planificar, restaurar i gestionar els espais de 
valor. Mostra l’inventari de la custodia actualment, amb més de 40.000ha i 
765 acords vigents. 
 
Fa un repàs a casos pràctics concrets com son el de Garraf Coopera i el 
Turó del Seu; Les Madrigueres (Vendrell) i el GEVEN; Els Muntanyans de 
Torredembarra i GEPEC; o la Platja de l’Estany Tort a l’Ametlla de Mar. 
 
Carrera, destaca també, els aspectes d’educació ambiental de la Custòdia, 
els temes de voluntariat ambiental que promou l’oficina del Voluntariat 
ambiental de la XCT, el Mercat de Custodia del Territori i la promoció dels 
productes de proximitat o la participació a la Setmana de la Natura. 
 
Gerard Llobet, comenta l’experiència de Garraf Coopera, i dóna la paraula al 
seu representant. 
 
Enrique castro, explica els orígens del treball a l’Ortoll, i les posteriors 
implicacions i descobertes en relació al camí ramader de Marina.  
 
Comentem plegats, la situació actual del projecte de Camí Ramader de la 
Marina, i de la recent baixada dels cavalls de la Fundació Miranda. 
 
Enric Garriga, destaca 4 elements importants en aquest debat: La 
importància del treball: la col·laboració, la protecció dels sòls fèrtils, els 
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usos dels terrenys municipals, i el potencial de les monedes socials en totes 
aquestes propostes. 
 
Ton Dalmau explica els fonaments de les monedes socials i del projecte 
Turuta. 
 
Sandra Carrera esmenta que hi ha experiències en altres municipis que han 
destinat el 0,5 % de la recaptació dels IBI a la custòdia i la protecció del 
territori. 
 
Queti Vinyals pregunta pel paper de les empreses , al que Carrera li respon 
que ja són moltes les que participen de la XCT, en diferents protocols 
establerts.  
 
Orazio Sacco, pregunta per la Platja del Far, i S. Carrera, explica que 
existeix un grup de treball de custòdia del litoral i d’espais fluvials, i que ja 
s’estan fent acords amb l’ACA, i possiblement es facin propers acords amb 
Costes. 
 
Mike Alentorn comenta la necessitat de tenir clars els mecanismes per posar 
en contacte entitats i propietaris, i Gemma Juncosa explica la experiència 
que va fer NODE sobre el Banc de Terres del Garraf . 
 
3.-El regidor Llobet, comenta el punt següent sobre les actuacions que 
s’estan desenvolupant al litoral.(Platja del Far, Platja Llarga, i Torrent de 
Sant Joan). 
 
Comenta les obres que ja s’han iniciat a la Platja del Far, obres que financia 
la demarcació de Costes de l’Estat; les obres del Torrent de Sant Joan, que 
tenen l’aportació de Ports de la Generalitat; i les properes actuacions que es 
faran a Platja Llarga amb els fons FEDER i també amb una subvenció 
demanada a la Generalitat. 
 
Les actuacions previstes permetran renaturalizar la zona amb la recuperació 
d’espais dunars, vegetació autòctona i protecció de la fauna, especialment 
de les especies protegides com el corriol camanegre; i al mateix temps 
resoldre les problemàtiques sanitàries i de males olors que es produeixen a 
la desembocadura del torrent de Sant Joan. 
 
Amb aquestes actuacions, el litoral vilanoví, esdevindrà un espai molt més 
natural, amb actuacions importants per a millorar l’adaptació al canvi 
climàtic, i també d’espai de repòs de les aus migratòries entre el delta del 
Llobregat i el de l’Ebre. 
 
Mike Alentorn, comenta la problemàtica generals dels torrents, amb 
l’acumulació de vegetació i moltes vegades de residus i estris que poden 
dificultar seriosament la sortida de l’aigua en cas de pluges. El regidor li 
respon que aquesta és una competència de l’ACA, i que ja s’hi està a sobre 
per tal de poder millorar la conservació d’aquests corredors . 
 
 Antoni Carreño i Queti Vinyals, pregunten pel FEDER, i demanen que 
aquests projectes s’expliquin millor a la ciutadania, especialment en la fase 
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d’inici de les obres, per tal que tothom prengui consciencia de la 
importància de les accions.  
 
4.-Gerard Llobet presenta el punt sobre les propostes de millora a 
Componentes i la reunió amb els veïns. 
 
Explica la recent trobada entre representants dels veïns, representants de 
l’empresa i els sindicats i de l’ajuntament, i la posterior visita conjunta a les 
instal·lacions de la fàbrica. Els representants de l’empresa, van explicar les 
millores que s’estan implantant. Llobet comenta, que la reunió va ser molt 
positiva i va ajudar a rebaixar la tensió, i a partir del coneixement dels 
processos i de les informacions compartides, es va establir un marc de 
confiança, que pot ajudar a millorar les relacions i afavorir la resolució del 
conflicte. 
 
Jordi Boada explica detalladament les millores que l’empresa està realitzant. 
Comenta els tres vectors amb els que està treballant Componentes: 
emissions difuses, sorolls i olors. 
 
En la millora de les emissions difuses, la instal·lació de 10 càmeres de 
vigilància i control, al interior de la nau dels forns, al sostre i als filtres; 
detectors de fums, sistemes d’alarmes i ampliació de les campanes 
extractores; millores i tancaments exteriors,  a les zones de refredament de 
les escòries. Explica també el control del llibre de registre de les emissions. 
 
Pel que fa a la millora del control de les emissions acústiques, explica 
l’apantallat a la façana dels forns guinea, l’encapsulat del motor del filtre 
Luerh; l’apantallat del compressor de la refineria, i els apantallats d’addicció 
d’hidròxid càlcic, de la zona intermèdia de la refineria, i de la zona annexa 
als forns guinea, que està en procés. També tots els panelats i 
encapsulaments amb panells absorbents a les parets exteriors perimetrals 
de la refineria i de la nau anomenada POWERTRAIN, situada més propera al 
carrer Avel·li Artís Gener Tisner, la col·locació d’un silenciador al filtre 
Defisa, i la instal·lació de mecanismes automàtics de tancament de les 
portes. 
 
I finalment, Boada explica, l’augment de la xemeneia del filtre Defisa en 6 
m.; de la xemeneia del filtre Luerh en 4 m.; la construcció de nous 
airejadors al sostre de la refineria; i l’augment de la tanca del c/Avel·lí Artís 
Gener, i la plantació d’arbres com a pantalla vegetal. 
Ell consell pregunta per l’impacte social d’aquestes mesures i la situació de 
les denuncies dels veïns. Enric Garriga, comenta, que des de la implantació 
de les mesures i de la reunió amb l’empresa, les denuncies dels veïns han 
baixat considerablement, sent darrerament pràcticament nul·les. 
 
Jordi Boada, indica que a conseqüència de la Moció aprovada al Ple 
municipal, el Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat 
Politècnica de Catalunya ja ha iniciat la modelització de l’impacte de la 
indústria Componentes Vilanova a la nostre ciutat. En aquesta primera fase 
també es podrà determinar quina és la millor època de l’any per poder fer 
les mesures reals de la qualitat de l’aire, a la zona de les Llunes, que 
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permetrà complementar les mesures que actualment efectua la Direcció 
General de Qualitat Ambiental.  
  
 
En resposta a la pregunta sobre l’origen dels materials de fusió, Garriga 
explica, que la empresa utilitza pel seu procés productiu, la matèria 
provinent de tres apartats: matèria primera en lingot d’alumini, subproducte 
de ferralla d’alumini tractada, provinent d’un gestor de residus homologat, i 
per tant amb consideració també de matèria primera; i les pròpies restes 
del procés de fundació que son re introduïdes en el mateix. 
 
Enrique Castro indica si la qualitat dels tipus de panells instal·lats pot 
produir un problema als veïns, des de el Serveis tècnics de Medi Ambient se 
li indica que existeixen uns paràmetres de mesura del soroll, als quals la 
indústria ha de donar compliment.   
 
Gemma Juncosa, es pregunta sobre la possibilitat de trasllat de l’empresa a 
un altra indret, amb un nou pla urbanístic.  
 
Des de la regidoria s’indica que actualment sembla difícil, ja que l’empresa 
no sols ha fet millores en la part ambiental, sinó també ha fet fortes 
inversions en la robotització i modernització del seu procés productiu.  
 

5.-El regidor introdueix el darrer punt de l’ordre del dia: Precs i preguntes. 

El Consell pregunta sobre la situació del sostre d’uralita de Tradisa. De 
moment no representa cap problema, ja que esta sencera. Quan s’hagi de 
desmuntar ja està previst fer-ho d’acord amb la normativa vigent. 

Sobre els residus municipals, la necessitat de millorar la recollida selectiva, i 
la incorporació de millores en els nous plecs. S’està treballant en els nous 
plecs, i s’incorporaran totes les millores possibles. Quan estigui més avançat 
el document es portarà al Consell pel seu debat. 

Sobre les caixes niu dels rats penats. S’informa de la seva col·locació ( es 
passaran les dades de la seva ubicació) i de que s’està treballant en el 
mecanisme de seguiment. 

Sobre la mobilitat elèctrica i els punts de recàrrega de vehicles. S’informa 
de la voluntat de l’ajuntament d’avançar en aquesta línia, però de les 
dificultats econòmiques de fer-hi front amb subvencions que no cobreixen el 
100% de les actuacions. Actualment s’està coordinant amb empreses 
privades la possible ubicació de punts de recàrrega als espais públics. 

Sobre la plica de l’enllumenat públic i el seu endarreriment, s’informa de la 
sentencia judicial que obliga a repetir el concurs, fruit de la pressió de les 
empreses disconformes amb el resultat, i que això retardarà la posada en 
marxa de tot el procés per assolir un enllumenat més eficient i adaptat a la 
normativa. 
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Sobre la incorporació de mesures domòtiques, s’informa, que el nou plec de 
l’enllumenat ja contemplava alguns aspectes, i que també s’estudiaran 
mesures a aplicar a altres camps de la gestió municipal, com la recollida de 
residus. 

 

I sense més temes que tractar, es finalitza la sessió a les 20:45h, del 
vespre. 

 

Dimecres 14 de desembre de 2017  

 


