
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . . . .  
 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
Àrea de Ciutat Sostenible i Participació  
Servei de Medi Ambient 
 

 
 
ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

 
 
Núm. 2 
Caràcter: extraordinària 
Data: 23 de gener de 2008 
Horari: de 19:00 h. a  21:45 h. 
Lloc: Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA)  
 
 
 
Assistents: 
 
Sra. Iolanda Sánchez,  presidenta de l’Àrea de Ciutat Sostenible i Participació 
Sra. Núria Jarque, de l’ADEG 
Sra. Griselda Castelló, Cap del Servei de Participació i Cooperació 
Sr. Francesc Surroca, Coordinador de l’Àrea de Ciutat Sostenible i Participació  
Sr. Carlos Remacha, del PPC 
Sr. Joan Martorell, Regidor d’Urbanisme i Planejament 
Sr. Enric Garriga, Cap del Servei de Medi Ambient, actua com a Secretari 
Sra. Clara Racionero, de l’Agrupació Excursionista Talaia 
Sr. Joan Toledano ,  de l’UGT i Creu Roja Vilanova 
Sr. Ricard Belascoain, Cap de Servei de Desenvolupament Local 
Sr. Josep LLuis Porcar, de la Mancomunitat  Penedès-Garraf 
Sra. Rosa Mª Mateu, de Ciutadans Defensors del Casc antic de Vilanova i la Geltrú 
Sr. Jaume Mateu, de Ciutadans Defensors del Casc antic de Vilanova i la Geltrú 
Sr.  Hector Galvany, de l’AV Molí de Vent 
Sr. Josep Antoni Herrera, Tècnic Superior Municipal de Medi Ambient 
Sra. Rosa Mª Borràs,  Enginyera Municipal 
Sra. Helga Rovira, de l’AV de Sant Joan 
Sr. Jaume Miret, de l’EPSEVG 
Sr. Vicenç Carbonell, de l’Institut d’Estudis Penedesencs 
Sr. Miquel Bernadó, Comissió de Medi Ambient de la UPC 
Sr. Antonio Rubira, de l’AV Tacó 
Sr. Alfredo Villa, de l’AV Tacó 
Sra.  Gemma Roset,  del Centre de Recursos i Informació Ambiental 
 
 
Han excusat la seva assistència: 
 
Sr. Josep Ibars,  Regidor de CIU 
Sr. Oscar Carretero, Regidor PP 
Sr. Domenech Carbonell, de la Cambra de Comerç de Barcelona 
Sra.  Montse Paredes, de l’ADDA 
Sr.  Jordi Boada, tècnic municipal de l’ ALE  
Sr.  Xavier Carbonell, Regidor de Mobilitat 
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Ordre del dia: 
 
1.  Platja Llarga. Situació actual i darreres actuacions. 
2.  Consorci Colls Miralpeix-Costa del Garraf.  Situació actual i darreres actuacions. 
3.  CEMEX. Situació actual. Resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 
 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
La regidora de Participació i Medi Ambient presenta la reunió, recorda els acords del 
darrer Consell i la realització d’aquestes trobades extraordinàries per acabar amb els 
temes iniciats. Recorda també la renovació del Consell i la necessitat de que les 
entitats nomenin al seu representant i comenta que s’està treballant en el nou 
reglament de participació. El nou Consell haurà de triar la nova permanent i els grups 
de treball. 
 
Seguidament s’aprova l’esborrany de l’acta de la sessió del dia 12 de desembre de 
2007. 
 
 
1.  Platja Llarga. Situació actual i darreres actuacions. 
 
La regidora explica com a primer punt, la situació actual de Platja Llarga. Les tasques 
de vigilància i informació ambiental desenvolupades per mitjà d’un Pla d’Ocupació, 
fins al desembre, i que actualment s’està en el procés de contractar un equip 
d’educació ambiental que pugui continuar aquest treball. Comenta la compra i 
arranjament de la caseta que ha de convertir-se en centre d’interpretació inicialment, 
de l’espai i centre de la guarderia de l’espai, amb el Servei de Medi Ambient, Amics 
de Platja Llarga i l’AAVV de l’Ibersol. També les mesures que s’han pres per a 
protegir i identificar l’espai de Platja Llarga, com la compra i manteniment de la tanca, 
la col·locació de rètols informatius, la col·locació de la tanca de corda per a protegir 
les dunes. Explica el conveni amb Barcelona Regional i com estan en marxa la 
redacció de l’estudi ambiental i el posterior Pla Especial, i les converses mantingudes 
amb la delegació de costes del Ministerio de Medio Ambiente, per a la protecció de la 
platja. Ensenya el primer informe faunístic presentat que mostra l’elevat nombre 
d’espècies i d’exemplars que habiten aquest espai. 
 
El Sr. Hector Galvany, comenta la transformació de la Plataforma en Amics de la 
Platja Llarga i les activitats realitzades com les neteges, les visites als Muntanyans, 
etc. Explica la voluntat de treballar menys tècnicament i més des del moviment 
ciutadà. 
 

 
2.  Consorci Colls Miralpeix-Costa del Garraf. Situació actual i darreres actuacions. 
 
La Sra. Iolanda Sánchez, explica la situació actual del Consorci Colls Miralpeix i 
Costa del Garraf. Comenta la consolidació definitiva del Consorci, amb la seva 
voluntat d’efectuar una gestió integrada del litoral. Informa de les darreres 
incorporacions de Sant Pere de Ribes i del Consell Comarcal, i la possible de 
Cubelles, i de l’aprovació del Pla d’Acció del Consorci, que inicialment per al 2008 
contempla el Pla d’accessibilitat als Colls, amb el cens de camins i itineraris; la 
recuperació del tram final de la riera de Ribes–Begues; un parc d’esculls davant de la 
costa i el taller d’eficiència energètica pels vaixells de pesca a realitzar al Pòsit de 
Vilanova, conjuntament amb la Generalitat, l’ICAEN, la Confraria i l’Agència Local de 
l’Energia. Informa també de les subvencions demanades al Ministerio de Fomento i al 
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programa LIFE. Finalment la regidora, comenta la voluntat de crear imminentment el 
Consell Consultiu del Consorci. 
 

 
3.  CEMEX. Situació actual. Resolució de la Direcció General de Qualitat Ambiental. 

 
La regidora introdueix el tema CEMEX, situant la temàtica i recordant la reunió del 
Pla de mandat que va tenir lloc al Tacó. Comenta que al Consell és on s’ha 
d’aprofundir i aportar més informació. A continuació dóna la paraula al Sr. Herrera. 
 
El tècnic municipal Sr. Josep Antoni Herrera comenta la situació inicial, els 
antecedents i fa una breu història de la fàbrica. 
A continuació, explica les actuacions municipals realitzades, quan a partir del 1996 
es detecta un increment de la problemàtica, i una major percepció de la pols 
especialment a la nit. Del 1996 al 2000 s’han fet prop de 60 actuacions municipals, 
inspeccions, informes a la Generalitat (titular del domini atmosfèric), informes i suport 
de la Diputació, instal·lació de captadors a instàncies de l’Ajuntament, informes del 
CSIC al 97 i al 2003. Reclamacions l’any 97 d’inclusió al mapa de vulnerabilitat i 
petició de mesures correctores, Plans Graduals de Reducció d’Emissions; l’any 2000 
es torna a demanar la declaració de Zona d’Especial Protecció.  La DGQA proposa 
en el seu lloc la realització del PGRE i els plans de millores. Aquests Plans 
aconsegueixen reduir els índex de partícules. Excepcionalment l’any 2006 es 
disparen els índex degut a una invasió de pols sahariana. Finalment en el procés 
d’autorització ambiental, s’han presentat al·legacions municipals. Aquesta 
autorització farà perceptibles els canvis en la qualitat de l’aire al barri del Tacó. 
 
El Sr. Alfredo Villa, comenta que els problemes al barri son molt anteriors al 1996, i 
que les actuacions municipals s’han fet per la pressió dels veïns. Sobre la 
problemàtica urbanística existent actualment, diu que existeix perquè en el seu 
moment es va donar permís per urbanitzar aquesta zona. Recorda que els nivells de 
PST i PM10 segueixen sent elevats, l’any 2006 es van sobrepassar 111 vegades els 
límits. Comenta la reunió entre la DGQA, Ajuntament, AAVV, i APMA i els acords que 
es van prendre: anàlisi de les mostres, estudi epidemiològic, inici de la urbanització, 
reubicació i millora dels captadors, i petició de llicència ambiental a la resta 
d’empreses, i que de tot això no es veu res. Critica el tema del soroll i l’informe 
favorable de l’Ajuntament. La sensació de l’AAVV és que la DGQA els ha torejat amb 
la complicitat dels representants municipals. Segons Villa, com es pot creure ara què 
la fàbrica faci res si no ho ha fet fins ara?. Cita com a incompliments l’absència de 
Pla de gestió de residus i no entenen com se’ls hi dóna l’autorització ambiental, i no 
entenen com es demana zona de protecció especial i no es fa res. Els veïns estan 
indignats, se senten enganyats pels representants municipals i els dol que no es 
prenguin seriosament els temes de salut. 
 
El Sr. Jaume Mateu, proposa negociar amb l’empresa, i establir els costos i els 
mecanismes per a les millores. Tot amb una comissió de seguiment. 
 
La Sra. Iolanda  Sánchez, diu que la intervenció del Sr. Josep A. Herrera ha estat 
una intervenció tècnica, i que l’Ajuntament ha d’actuar d’acord amb la seva capacitat i 
els marcs legals i tècnics disponibles. Explica que la urbanització del sector ja està 
aprovada i que resta pendent d’adjudicar. Comenta que en aquest moment 
l’autorització ambiental és l’instrument adequat per a gestionar aquesta problemàtica, 
i que les llicencies ambientals, competència de l’Ajuntament, estan en tràmit. Cal 
aprovar l’autorització per tal de poder exigir les mesures correctores. Confirma que 
les altres peticions s’estan preparant i que si cal es podria demanar una valoració 
externa. 
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El Sr. Hector .Galvany, proposa una línea de treball consistent en tancar alguns 
processos productius fins que s’implantin les mesures correctores i demana que 
l’Ajuntament estudií aquesta via. Comenta que els preocupen altres temes i que per 
tant cal buscar altres vies. 
 
La Sra. Helga Rovira comenta que amb les dades de que es disposa, els resultats 
haurien de ser més importants. La problemàtica té a veure molt amb la planificació 
urbanística. Aquesta planificació hauria d’incloure més zones verdes que ajudarien a 
pal·liar la problemàtica. També cal estudiar el futur de les pedreres. 
 
El Sr. Joan Toledano, pregunta quin criteri hi ha perquè l’empresa continuí a 
Vilanova. Afirma que cal vetllar pels temes de justícia, de vida i de salut.   
El regidor d’urbanisme Sr. Joan Martorell, agraeix la feina dels veïns. No sap quins 
interessos pot haver-hi amb la fàbrica, i creu que l’autorització és una bona eina. 
Afirma que els compromisos encara que lentament, s’estan executant. Sobre la resta 
de llicències, condicionades a la urbanització del polígon, s’estan tramitant. 
Actualment  les dades es poden consultar on line i això és un canvi significatiu. 
 
El Sr. Alfredo Villa  comenta que no entén com davant dels informes coneguts no 
s’ha actuat. 
 
El Sr. Francesc Surroca, explica que la intenció no és marejar i que la voluntat és 
arranjar la situació. Que es fan coses, i que l’acció de la Generalitat, que és qui és 
competent, actua i vol ser eficaç. Comenta que el mateix fet de tenir una cimentera al 
centre de la ciutat l’any 2008 pot resultar inadmissible. Diu que estem al final d’una 
etapa i que si algú té altre línies de treball, aquestes es poden estudiar, però que 
l’autorització ambiental és l’eina escaient. Comenta la possibilitat de l’auditoria 
ambiental independent i també el compromís del Pla de mandat de realitzar una 
avaluació ambiental del municipi. Potser s’arriba a la conclusió que el que cal és 
demanar a la Generalitat que tanqui l’empresa. I si els temes de salut es constata 
que son importants caldrà elevar la temàtica als estaments corresponents. 
 
La Sra. Iolanda Sánchez comenta la voluntat de resoldre el tema i d’estudiar si cal, 
altres vies possibles. 
 
El Sr. Antonio Rubira, es pregunta si l’empresa complirà amb els requisits que se li 
demanen. 
 
La Sra. Clara Racionero, demana que no es doni l’autorització fins que s’implantin les 
mesures correctores i diu que l’Ajuntament té unes competències que pot exercir. 
Que podria demanar la declaració de situació d’emergència. 
 
Amb la voluntat de cercar mecanismes sobre possibles competències, es clou la 
reunió, de la que s’estén la present acta que signen la Presidenta i el secretari. 
 

 
 
El Secretari,                                                                            Vist i plau 
                                                                                              La Presidenta, 
                                                                                                 
 
 
 


