
 1 

 

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

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT 

Acta de la reunió del dimecres  21 de juny de 2017   LLOC: 
CRIA 

 

Assistents 

 

Antoni Carreño, Ass. Garraf Coopera 

Enrique Castro, Ass. Garraf Coopera 

Santi Alcaraz, Ajuntament de Vilanova 

Jose Luis Martinez, AAVV Sant Joan 

Kasperi Kuhho-oja  , APMA 

Eloi Montcada, ADEG-FEGP 

Jordi Boada, Ajuntament de Vilanova 

Enric Garriga, Ajuntament de Vilanova 

Gerard Llobet, regidor d’Urbanisme, habitatge i medi ambient. Aj.de 
Vilanova 

 

1.-S’aprova per unanimitat l’acta de la darrera reunió del Consell del 
dia 21 de març d’enguany. 

2.- Fem un breu repàs a les reunions de la permanent prèvies al 
Consell, dels dies 23 de maig i 14 de juny, comentant que van servir per 
a triar els temes centrals de debat i proposar l’ordre del dia de la 
reunió d’avui. 

3.- El regidor G. Llobet fa un breu resum de les activitats 
desenvolupades al voltant de la setmana del medi ambient, explicant 
el programa, i la transitorietat d’aquest any, amb l’opció de suprimir 
la Fira Blau Verd, a l’espera d’una reflexió més profunda sobre els 
seus objectius i continguts.  
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Des del consell es proposa preparar amb mes temps les activitats, 
cercar complicitats, incorporar jornades, tallers, mostres, etc i també 
incorporar com a temàtica central tot el relacionat amb l’alimentació i 
l’agroecologia. 

Comentem les dificultats i la competència existent per a fer una fira 
realment destacable i d’interès general per a tot el territori; i la 
necessitat potser de cercar elements o continguts distintius, 
possiblement vinculats al mar i les noves tecnologies, per aprofitar el 
potencial que ja te el Garraf. 

Acordem que sigui la permanent la que faci una primera elaboració de 
propostes. 

4.- Sobre  la situació actual del camí ramader de la Marina/Cerdanya, 
Enrique Castro explica l’estat de la qüestió. Comenta que s’hauria 
d’anomenar “la carrerada” en el nostre municipi, i que ja disposen 
dels tracks fonamentals. Que ara cal recuperar el camí i marcar-lo, i 
sobre tot posar-lo en valor, en tots els àmbits, cultural, patrimonial, 
memòria històrica, turístic, etc etc. 

Proposa acords amb el Parc del Foix i el Parc del Garraf. 

El regidor Llobet aporta que des de l’administració es compateixen els 
objectius, i que aquest projecte s’ha d’incorporar a la proposta 
d’inventari de camins del Consell Comarcal, i coordinar-lo amb els 
ajuntaments. També que amb el suport del FEDER concedit ara es 
podrà avançar en la senyalització i difusió del camí. L’addenda del 
conveni aprovada amb Garraf Coopera pel Campus i per a la cessió 
en custodia del camí, serà un impuls important per aquest projecte. 

 

5.-Al Consell iniciem el debat sobre la situació dels residus a 
Vilanova. 

Enric Garriga fa una presentació inicial sobre el model de gestió de la 
ciutat basat en la recollida selectiva de les 5 fraccions, els sistemes 
complementaris i les diferents plantes de tractament utilitzades. 

Comentem les dades de recollida del 2016 i les dificultats de mantenir 
o millorar les ràtios de recollida de la selectiva. Comentem també els 
costos del sistema i la necessitat de mantenir vives les campanyes de 
sensibilització i comunicació. 

Els costos actuals a Vilanova representen al voltant de 8 milions d’€ 
(el servei de recollida i la neteja) i uns 2 milions el tractament a la 
Mancomunitat. Descomptant el cost de la neteja (la recollida 
representa al voltant del 45% del cost) , el cost total de la gestió de 
residus a Vilanova seria d’uns 5 milions d’€. 



 3 

 

Sobre propostes de millora des del Consell es valora introduir nous 
models com el pagament per generació, o actuar en l’àmbit de la 
minimització i la prevenció. 

Eloi Montcada proposa incidir en propostes de millora per barris, de 
manera que les millores repercuteixen en un estalvi que reverteixi en 
el mateix barri. Posa com exemple Mataró. 

Santi Alcaraz, explica que Ecovidrio ha escollit Vilanova, per a fer una 
experiència pilot en aquest sentit, que es faria a partir de l’octubre i 
durant 6 mesos, amb la idea de competir entre ciutats per a millorar 
la recollida de vidre. Recorda que Vilanova es una de les ciutats on es 
recull més aquesta fracció, i que per això va rebre un premi de l’ARC 
l’any passat. 

E. Castro, comenta que la gent desconeix tota aquesta informació, i 
que cal reforçar la comunicació i les campanyes divulgatives. 

S’introdueix en el debat el paper de les empreses i l’activitat 
comercial, i la dificultat de fer complir les normatives o de vetllar 
perquè aquestes compleixin amb una bona gestió dels seus residus. 

Kasperi proposa seguir treballant aquest tema en propers consells, i 
definir noves campanyes, reajustar el model actual i combatre 
l’incivisme. 

El Consell proposa també introduir en el debat proper l’economia 
circular. 

6.- Atesa l’hora avançada, i el tema de l’energia només fem una 
petita introducció, deixant el debat per a la propera sessió. 

Expliquem  la situació energètica a Vilanova, el consum en Kw i en 
Mw.  I els costos totals. Expliquem també les línies estratègies que 
segueix l’ajuntament en aquest tema, basades en el Pacte d’Alcaldes i 
en el pacte d’alcaldes per l’energia i el clima. Comentem les principals 
activitats impulsades per l’ajuntament, les principals activitats del Pla 
Municipal d’Estalvi, el projecte Sumem Energies (amb Serveis 
Socials), la compra agregada d’energia neta amb la ACM, la 
comptabilitat energètica, la marató d’estalvi, el treball transversal 
amb altres departaments municipals, les centrals de producció 
fotovoltaica, el manual de bones pràctiques, etc. 

Un dels temes importants serà la propera substitució de tot 
l’enllumenat públic per un sistema més eficient i sostenible. 

També comentem com a propostes de futur l’interès de l’ajuntament 
en  el Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima, Pla d’adaptació al canvi 
climàtic, Seguiment mesures d’estalvi i eficiència, Introducció de 
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l‘autoconsum, Millora de l’enllumenat públic, Estudi de creació d’una 
companyia municipal d’energia , Compra agregada amb empreses de 
la ciutat, etc. 
 
El Consell comenta la necessitat de proposar mesures globals de 
ciutat i només d’ajuntament. Mesures que impliquin també a 
empreses i ciutadania. 
 
Acordem seguir amb aquest debat a la propera sessió. 
 
EL regidor G. Llobet clou el Consell a les 8.50 del vespre. 
 


