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Acta del Consell Municipal de Medi Ambient – 2_2014 

Dijous16  d’octubre  del 2014 

 

Assistents: 

 

Miquel Alentorn  Mov. Transició 

Josep LL.Martinez   AAVV Sant Joan 

Rita Hartoma, APMA /camí Sant Gervasi 

Jaume Marse , APMA 

Ton Dalmau, Ecol3 VNG 

Guillem Franco, ADF Garraf 

Jose L.Porcar, Mancomunitat Penedès Garraf 

Manel Claver , regidor ICV 

Andrés Cea., AV Sant Joan 

Beatriz pardo, AV Molí de vent 

Ramon Zambrano, APMA 

Isis Pedra, Frontissa/ Plataforma Ortoll 

L.Santiago Sànchez, Col.legi d’Enginyers  

Oscar mercader, Plataforma Ortoll 

Blanca Albà, Regidora de medi ambient 

Enric Garriga, Medi Ambient, Aj.Vilanova 

Camil Queraltò, Urbanisme, Aj.Vilanova 

 

 

1.-La regidora Blanca Albà, dona la benvinguda i presenta la reunió, i  

sotmet a aprovació l’acta de la darrera reunió del Consell, que s’aprova 

per unanimitat. 

 

2.-Enric Garriga, fa un resum de la reunió preparatòria d’aquest consell, 

en forma de comissió permanent.  

 

Aquesta reunió va tenir lloc el 18 de setembre i van assistir-hi 14 

persones. Es va debatre sobre el funcionament del Consell i la implicació 

dels treballs del Consell en l’acció de govern. Es va demanar que s’escolti 

al Consell i que hi hagi retorn dels temes que es plategin i s’informin. 
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La permanent va opinar que es important que el Consell reflexioni i 

debati sobre els temes de model de ciutat i els temes de fons. Entre 

aquests es valora important el coneixement del planejament urbanístic, 

tant el planejament actual com el procés de revisió. 

 

Comentem la necessitat d’incorporar la visió del “decreixement” en els 

nous planejaments. 

 

Es planteja una proposta de treball conjunt amb l’ADF Garraf, que caldrà 

definir i canalitzar. 

 

Segueix obert el debat sobre la finalitat i forma de la permanent, per tant 

de moment es convocarà a tothom per a preparar el proper consell. 

 

3.-Camil Queraltó, presenta i fa una introducció al planejament urbanístic 

de la ciutat. 

 

Explica el Pla general del 1962, aprovat al 67, l’anàlisi i diagnosi que va 

fer l’IPUR (institut Provincial d’Urbanisme) , i els continguts de l‘estudi. 

També la revisió del PGOU , la revisió del 1981, i com fruit de la nova llei 

del sol de 1975 s’estableix una classificació del sòl en sòl urbà, sòl 

urbanitzable (programat i no programat) i sòl no urbanitzable. Com 

s’incorpora a partir d’aquí la cessió del 10 % per aprofitament públic. 

 

Continua explicant la incidència de l’autopista i de Pirelli, i com el Pla del 

81 ja incorpora les grans infraestructures.Fa esment també a altres 

instruments de planejament, com els plans especials. 

 

Comenta la revisió del 2001, fruit de la nova legislació, decret 1/91 (de 

regulació a Catalunya) i els PEMU (Plans Especials de Millora Urbana). 

 

Explica també la problemàtica de les urbanitzacions il·legals,  i la 

incidència del Parc del garraf com a figura de protecció. 
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Comenta la incidència sobre el planejament local dels plans 

supramunicipals, com el Pla Territorial de Catalunya o els plans directors 

com el PDUSC. 

 

Finalment comenta que ara els PGO (Pla general d’Ordenació)  es diuen 

ara POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal); i que la propera revisió 

i redacció s’haurà d’adequar a la nova legislació. 

 

4.- Durant el debat posterior, el Consell comenta: 

La necessitat d’introduir el concepte de desenvolupament sostenible, 

tenint en compte els recursos  disponibles  i les generacions futures, i es 

planteja si en aquest plantejament caldrà mantenir el dibuixat 

anteriorment. 

 

Que fora bo conèixer les documents ambientals que acompanyen el 

PGO7POUM; documents com l’auditoria ambiental i el Pla d’Unitats de 

Paisatge, als que caldria incorporar, quan s’aprovi, el Pla de Catàleg en 

tota la seva part de medi natural. Aquest pla, ajudarà a protegir espais i 

territori. 

 

Es considera que quan el Pla de Catàleg es posi en exposició pública, serà 

el bon moment per presentar-lo al Consell. 

 

També comentem la implicació i participació social en la gestió i protecció 

dels espais naturals i/o rurals i els camins, amb la neteja i arranjaments 

d’aquests indrets, i la necessària coordinació entre la societat i 

l’administració per a potenciar aquestes accions. 

 

Una vegada més es considera imprescindible l’accés a la informació i a la 

documentació, i es demana la possibilitat d’accedir a la presentació feta 

anteriorment.   

 

Es comenta la possibilitat de revertir en sol no urbanitzable el sol ja 

declarar urbanitzable, i la importància de tenir cultura urbanística, atès 

que cada pla incorpora nous conceptes i  regulacions. 
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5.- S’acorda convocar un nou Consell per al  dijous 27 de novembre. I es 

reafirma la necessitat de que el Consell tracti temes útils. 

 

Per aquest proper Consell es proposa fer un repàs a les dades de 

població, habitatge, recursos, etc. 

 

 

 

 

 

Vilanova i la Geltrú  16 d’octubre de 2014 

 

 


