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CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT 

 
ACTA  de la SESSIÓ  del 15 de desembre de  2016 
 
ASSISTENTS: 
 
Toledano Membrado, Joan – Talaia 
Rovira Soler, Pere R. – Cia. Aigües 
Alentorn, Mike – Transició VNG – Plataforma Defensa de l’Ortoll 
Marsé Ferrer, Jaume – APMA 
Gonzalvo, Núria – APMA 
Hartoma, Rita – APMA 
Kulehogia, Kasper – APMA 
Zambrano, Ramón – APMA 
Bellmunt, Rosa –  
Mansilla, Antoni – ADEPG 
Sacs, Orazio – AAVV Barri de Mar 
Costa, Anna – Particular 
Martínez, Rosario – CVC 
Garriga, Enric – Ajuntament Vilanova i la Geltrú 
Roset, Gemma – Ajuntament Vilanova i la Geltrú 
Garcia Guinda, Carles – Ajuntament Vilanova i la Geltrú 
Moreno, Carme – Ajuntament Vilanova i la Geltrú 
 
 
 
Consell 
 
1.- Lectura i aprovació de les actes de les reunions anteriors. 
 
2.- Es proposa la creació de la Comissió Permanent del Consell de 
Medi Ambient. Aquesta Comissió s’hauria d’obrir a altres Entitats que 
no siguin només les mediambientalistes. La formaran l’APMA, la 
Plataforma de l’Ortoll, l’Associació de veïns del Barri de Mar i un tècnic 
municipal.  
 
3.- El calendari del Consell de Medi Ambient del 2017 serà el següent: 
 
  * 1er. Consell durant el primer trimestre. 
  * 2on. A l’estiu 
  * 3er. A finals d’any 
Prèviament al Consell es farà la Comissió Permanent. 
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4.- S’informa sobre la reunió de camins què es va portar a terme en 
data 21 de novembre, a la qual es va convidar una tècnica de la 
Diputació de Barcelona per tal que expliqués la metodologia de treball 
que van fer servir per a fer l’estudi de les infraestructures. 
Des del Consell Comarcal s’han demanat recursos econòmics per a 
elaborar l’inventari de camins, què es farà a nivell comarcal per una 
qüestió d’optimització de recursos. 
Es pregunta si algú vol afegir-se a aquest grup de treball. El Sr. 
Zambrano manifesta la seva voluntat d’afegir-se. 
Es fa patent que aprofitarem la feina feta fins ara per part dels 
serveis tècnics de l’ajuntament així com de la UAB. 
L’APMA comenta que celebra el canvi de rumb de l’ajuntament i es 
recuperi l’esperit de la demanda de moltes entitats què va acabar en 
una moció al Ple. 
A la pregunta de qui es cuida de la senyalització dels camins, es 
contesta que es el departament de turisme de la Diputació. 
 
5.- Sobre el punt de “Informació i debat sobre el projecte de 
restauració i renaturalització de la desembocadura del Torrent de 
Sant Joan”, el regidor informa que ja a l’anterior Consell es va 
explicar la situació. 
Hi han dos projectes: 
 

• La restauració de la desembocadura del torrent a la part de 
la platja, que finançarà ports 

• Projecte del Torrent en el tram urbà 
 
Es farà una retenció de sòlids perquè no arribin a la platja i l’aportació 
d’un cabal constant del freàtic per a la creació d’un corrent continu 
fins al mar. Sortirà la licitació en les properes setmanes. Al 2017 la 
idea es tenir solucionat aquest problema. 
L’APMA informa de la seva participació en el projecte, també que han 
presentat al·legacions. No entenen perquè s’ha fet en dues fases. 
Demanen que es faci un estudi del perquè passa aquest problema e 
indiquen que pensen que no s’ha avaluat prou l’impacte 
mediambiental, que situar la nidificació del corriol camanegra en 
aquesta zona es un problema, que avui mateix han presentat l’escrit 
en aquest sentit 
Reparteixen còpies per si algú està interessat en llegir les 
al·legacions. 
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L’Enric Garriga explica que precisament aquest projecte contempla 
també millorar les condicions per a que el corriol camanegre hi pugui 
nidificar. 
El regidor explica que s’ha fet en dues fases per una qüestió 
econòmica. S’està fent un Projecte del Pla de Clavegueram de la 
ciutat amb la Cia. de l’Aigua. També que s’han tingut en compte les 
condicions de l’espai per el corriol camanegra. 
 
6.-  Sobre el punt “Informació i debat de la situació de Platja Llarga i 
de les darreres actuacions fetes”, el regidor informa que els Convenis 
Ajuntament + INCASOL + promotora acaben aquest any perquè no es 
pugui construir en aquest solar. 
Dilluns al Ple es faran les pròrrogues del Conveni Ajuntament / 
promotora fins el 2018. La pròrroga del Conveni Ajuntament / Incasol 
serà fins el 2020. 
Han hagut al·legacions i s’estan recollint. S’explicarà en el Consell 
quan estiguin els documents definitius. 
 
Existeix un 3er. Conveni amb el departament de Medi Ambient de la 
Generalitat per a fer les activitats. S’ha acabat ara i s’està mirant de 
prorrogar-lo. La idea es mantenir-ho vigent per a rebre les 
subvencions. S’està fent un recull dels 10 últims anys per afegir a 
l’expedient de la pròrroga del Conveni. 
 
7.- Sobre el punt “Informació i debat sobre el projecte de 
renaturalització de la Platja del Far”, l’APMA manifesta que també ha 
participat d’aquest projecte públic. Demana que es tinguin en compte 
les espècies invasores i les espècies autòctones, etc. La interinitat del 
govern de Madrid ha retardat l’inici d’aquest projecte. 
 
8.- Sobre el punt “Informació sobre la situació ambiental de 
Componentes”, l’APMA comenta que aquesta situació afecta a molta 
més gent que als veïns de la zona. Tenen la sospita que hi ha certs 
contaminants per unes anàlisis de mostres de l’aire (benzè, nivells 
molt alts d’alumini, etc.) 
Demanen que l’administració es faci càrrec, que no siguin els veïns 
qui paguin aquestes analítiques; així com els controls del soroll, degut 
a que es un tema de salut pública. 
El regidor informa que l’empresa està en fase de revisió de la seva 
llicència ambiental. En el marc d’aquesta revisió l’ajuntament ha 
reclamat un estudi de les olors i dels sorolls. Hi ha un compromís per 
part de la Direcció Gral. de Qualitat Ambiental de la Generalitat per a 
que es quedi el captador de partícules. 
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Es comenta per part dels assistents els valors de les taules existents 
d’aquests nivells. Es parla també sobre les autoritzacions què tenen a 
Componentes de les Tm què en fabriquen. Per part dels veïns es 
demanen explicacions del que faran quan augmenti la producció. 
El regidor informa que l’ajuntament ha exigit un estudi de les olors, 
que s’ha començat a fer la tanca i a plantar per a compensar 
l’impacte mediambiental de la fàbrica. Que s’està pressionant a la 
Directora Gral. de la Generalitat demanant solucions. 
El regidor proposa treballar conjuntament amb els assistents un 
document de propostes. 
 
L’APMA informa que el proper dilluns al Ple hi ha una moció en la què 
es demanarà que hi hagi una mesa de seguiment en temes d’olors i 
de sorolls a Componentes. 
Comenta que aquestes propostes conjuntes dignificarien el Consell. 
 
9.- Sobre el punt “Calendari d’accions mediambientals al municipi”, 
proposat per Garraf Coopera, s’ha elaborat un calendari d’accions 
mediambientals per tal de poder-nos coordinar i no solapar-nos en 
activitats. 
 
10.- Sobre el punt “Petició de suport a les associacions en els seus 
projectes”, Garraf Coopera comenta que hi han 2 propostes: una per 
a planificar les activitats del 2017, i una altra per a demanar recursos 
econòmics. 
L’ajuntament diu que tot i no disposar de partida pressupostària, pot 
ajudar en altres temes, tals com edició de materials, cartellera, cessió 
de terrenys, etc. En l’àmbit de la moneda social podem finançar 
projectes en turutes. 
 
11.- Sobre el punt “Petició per a la eradicació de químics en els 
planters i flors i cura del medi natural”, el regidor informa que 
l’ajuntament no utilitza productes químics en el seus serveis de 
jardineria. 
 
12.- Sobre el punt “Petició d’augment km carril bici, marcatge de 
camins locals, etc.” l’ajuntament està elaborant un Pla de Mobilitat, 
en el qual s’augmenta el carril bici. 
 
S’aixeca la sessió sense més precs ni preguntes. 
 
 


