
 

 

 

 

 

 

 

 Àrea de Serveis a la Ciutat  
 Regidoria de Serveis Socials, Medi Ambient i Esports 
 Servei de Medi Ambient 

 Plaça de la Vila, 12 - 2ª planta • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 1

Acta del Consell Municipal de Medi Ambient – 1_2014 

Dijous 24 de juliol del 2014 

 

Assistents: 

 

Miquel Alentorn  Mov. Transició 

Josep LL.Martinez   AAVV Sant Joan 

Hector Galvany 

Pablo Meenicio AAVV Molí de Vent 

Nuria Gonzalvo, APMA /camí Sant Gervasi 

Rita hartoma, APMA /camí Sant Gervasi 

Jaume Marse , APMA 

Josep Domper, Plataforma Ortoll 

Antoni Mansilla , ADEG / La Vola 

Ton Dalmau, Ecol3 VNG 

ADF Garraf 

ADF Garraf 

ADF Garraf 

ADF Garraf 

Blanca Albà Regidora de medi ambient 

Enric Garriga, Medi Ambient, Aj.Vilanova 

 

Excusen l’ assistència 

Gerard Llobet, regidor Aj.Vilanova. 

Mancomunitat Penedès Garraf  

 

1.-La regidora Blanca Albà, presenta la reunió, i fa una valoració positiva 

del resultat de l’AMO. Manifesta la voluntat del govern de comptar amb 

un espai de participació i relació amb les entitats i la ciutadania per  a 

debatre sobre els temes ambientals i lamenta que s’hagi trigat tant a 

Convocar aquest Consell. 

 

Comenta que s’està fent una revisió del ROM i de tots els Consells 

Municipals, per a  contrastar el seu funcionament, finalitat, i eficàcia. 
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Atès que des del 2008 no s’ha convocat cap Consell, creu que aquesta 

sessió d’avui hauria de tenir caràcter constitutori, per veure quin model 

definim, i quins seran els nous membres. 
 

2.-Presenta la proposta de Fòrum Ambiental de Vilanova,  i es reparteix 

un esborrany amb  el resum de la organització i el funcionament, els 

objectius, funcions i composició.   

 

La proposta pretén definir un model de funcionament més flexible, més 

obert, semblant al de les AMOs i on puguin participar no només els 

representants de les entitats, sinó també totes les persones interessades. 

 

3.-A continuació, la regidora fa un repàs a la proposta aprovada per 

l’AMO del novembre, que bàsicament demanava, convocar de nou el 

Consell de Medi Ambient, repassar el Pla d’Acció Ambiental i els 

indicadors relacionats i estendre l’Agenda 21 Escolar a la resta del 

Municipi. 

 

Per a la regidora, el primer punt ja s’ha complert avui, i en relació al 

segon, creu que s’hauria de fer una revisió del Pla d’Acció Ambiental i els 

indicadors  per actualitzar-los i fer-los més  operatius i més gestionables.  

 

Sobre l’Agenda 21 Escolar i la possible extensió a la resta de la ciutat, 

comenta que estaríem parlant aleshores de l’A21 de ciutat, tal com es va 

definir en un principi i que segurament seria bo avançar cap aquest 

objectiu. 

 

4.-Obrim el debat sobre els temes tractats. 

 

Sobre l’Agenda 21, comentem que caldria avançar cap aquest objectiu, i 

dotar a la ciutat d’un instrument que reunís les tres potes de la 

sostenibilitat (ecologia, economia i equitat) i desenvolupi programes i 

actuacions cap aquests objectius de sostenibilitat. 

Comentem també, que actualment la sensibilitat social  i les directrius 

europees han obert altres propostes i programes, com el PAES o el Pacte 
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d’Alcaldes, molt centrats en els temes d’estalvi i eficiència energètica i 

dels seus efectes sobre el canvi climàtic. 

 

Sobre el Fòrum Ambiental, es comenta que es necessari disposar d’un 

instrument, Fòrum o Consell, que pugui supervisar (i aportar) a la gestió 

de l’administració. I que aquest hauria de ser un espai flexible, però a 

l’hora rigorós i amb compromís, i comptar amb la participació dels 

diferents departaments municipals vinculats amb la sostenibilitat i el 

territori. 

 

El Consell opina que la comissió permanent inicialment no hauria de ser 

tancada, sinó flexible i  oberta a tothom que volgués  participar. 

 

5.-S’acorda convocar la comissió permanent per a preparar el proper 

consell, el dia 18 de setembre a les 7 de la tarda; i el Consell/Fòrum el 

dia 4 d’octubre. 

 

Alguns dels temes de debat proposats per anar treballant fan referència 

a: 

• L’Agenda 21 

• Incentius econòmics per a impulsar mesures i accions ambientals. 

• La coordinació i entesa public-privat  

• La sensibilització empresarial vers els temes de patrimoni (en 

sentit ampli). 

• Propostes de fiscalitat ambiental 

• Revisió dels punts prioritaris del PAM. 

• Divulgació de la informació, especialment la urbanística. 

• La gestió forestal 

• Reflexions sobre els grans temes de fons. 

 

                        6.- Finalment , els representants de l’ADF Garraf, fan una  presentació  

   del grup i del grup Natura de Canyelles, que en forma part, comentant 

   els seus objectius, i la necessitat de la gestió forestal com a principal  

   eina per a la prevenció d’incendis.  


