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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: 3 
Caràcter: extraordinària 
Data: 30 de gener de 2008 
Horari: de 19:00 h. a 21:15 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 
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 de la Creu Roja de Vilanova 
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. Josep Antoni  Herrera, Tècnic Superior Municipal de Medi Ambient 
Sra. Helga Rovira, de l’AV de Sant Joan 
Sr. Jaume Miret, de l’EPSEVG 
Sra. Nati Salvadó, de la Comissió de Medi Ambient de la UPC 
Sr.  Albert Tubau, de l’Institut d’Estudis Penedesencs 
Sr. Miquel Bernadó, de la Comissió de Medi Ambient de la UPC 
Sr. Carlos Remacha, del PPC 
Sr. Llorenç Guim, Enginyer Municipal 
Sr. Pere Cano, de la Societat Dansaires Vilanovins 
Sr. Francesc Flores, de l’ADF 
Sr. Ignasi Castelló, de la Diputació de Barcelona  
Sra. Marta Domenech ,  de l’AV Centre Vila 
Sra. Gemma Roset, del Centre de Recursos i Informació Ambiental 
 
Han excusat la seva assistència: 
 
Sr. Josep Ibars, Regiror de CIU 
Sr.  Hector Galvany, de l’AV Moli de Vent 
Sra. Griselda Castelló, Cap del Servei de Participació i Cooperació 
Sra. Montse Paredes, de l’ADDA,  
Sr. Jordi Boada, tècnic municipal de l’ALE 
Sr.  Xavier Carbonell,  Regidor de Mobilitat 
 
 
Ordre del dia: 
 
1.   Continuació del debat sobre el Pla de Camins. 
2.   Propostes i definicions. 
3.   Altres qüestions:  desdoblament de la C15; subestació elèctrica del Garraf. 
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Desenvolupament de la sessió 
 
La regidora de Participació i Medi Ambient, Sra. Iolanda Sánchez, comenta que les 
actes en curs, a més d’estar penjades al web, s’enviaran en format electrònic junt 
amb la convocatòria per mail. 
 
1.  Continuació del debat sobre el Pla de Camins  
2.   Propostes i definicions 
 
La regidora introdueix a continuació la reunió d’avui i la temàtica iniciada en el 
Consell del 12/12/07 sobre el Pla de Camins. Recorda les ponències presentades i el 
debat iniciat. Presenta el Sr. Ignasi Castelló de l’Oficina Tècnica del PPI de la 
Diputació de Barcelona, i comenta que avui es tractaria de poder treure les primeres 
conclusions del debat. 
 
El Sr. Castelló explica que la llei obliga a partir del  87 als municipis a tenir plans de 
prevenció, i que la voluntat és fer les coses coordinadament entre els ajuntaments, la 
Diputació i les ADF. Amb els recursos que es tenen, es va optar per garantir una 
xarxa mínima bàsica de camins i uns punts d’aigua, per tal de poder actuar 
eficaçment. Es va dividir el territori en cèl·lules de 300 ha. i una xarxa. Anteriorment 
els camins no es connectaven, ja que només  arribaven a  finques particulars. La 
primera cosa que es va fer van ser aquestes connexions. Actualment hi ha més de 
17.000 Km de xarxa que s’han de mantenir.  Per a mantenir-los es va elaborar una 
fitxa tècnica, que recull uns criteris, de mínims, entre els que hi ha els de seguretat. 
 
El resultat és l’existència d’uns plans, que no existeixen a la resta de l’Estat, que 
tenen uns efectes positius.  
 
El Sr. Castelló opina que un incendi té poc afecte si en 15’ es pot arribar al focus. Per 
tant cal potenciar els criteris de detecció ràpida, arribada en 15 o menys minuts, i 
disposició d’una xarxa d’accessos. Actualment tenim plans d’emergència, plans de 
vigilància i plans de les urbanitzacions. En aquest sentit el nivell de les comarques de 
Barcelona és molt bo. 
 
El Sr. Salvador Butí, intervé per manifestar que si tot això s’hagués fet bé a Vilanova, 
no estaríem aquí parlant d’això.  
 
El Sr. Castelló, diu que malgrat la intenció és fer actuacions mínimes, s’ha d’estudiar 
cada cas. 
 
El Sr. Butí opina que aquí s’han fet actuacions no justificades. 
 
El Sr. Albert Tubau, manifesta que s’han fet actuacions agressives a camins no 
troncals i que en els darrers 10 o 12 anys s’han fet accions que han fet malbé un 
territori tan fràgil com el nostre. 
 
El Sr. Josep A. Herrera explica que antigament s’havien pavimentat 2 camins, el de 
Cubelles i el de la masia Cabanyes, i que avui amb el PPI  no s’ha asfaltat res en la 
seva totalitat. Aclareix que tenim 35 urbanitzacions i masies que han demanat estar 
connectades , i que això es gestiona des del Consell Comarcal. Explica també que la 
majoria de camins son privats i que cal contemplar les exigències agrícoles i 
ramaderes. 
 
El Sr. Miquel .Bernadó, opina que el fet que un propietari demani millorar un camí no 
ha de significar que l’administració ho faci automàticament. Aquesta és una visió 
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productivista, i n’hi poden haver d’altres. A vegades l’arranjament del camí es fa de 
manera poc curosa. 
 
La Sra. Rosa Mª Mateu, comenta que molts camins malmeten marges i afavoreixen 
la proliferació d’abocaments incontrolats. 
 
La Sra. Clara Racionero,  diu que és un error pensar només en clau d’incendis i que 
cal començar a canviar el xip. Cal veure qui son els propietaris i que s’hauria de 
saber, si l’ inventari dels camins està o no aprovat. 
 
La Sra. Marta Domenech, opina que per combatre realment els incendis s’haurien 
d’aturar els factors de risc, els abocaments incontrolats i les edificacions il·legals. Cal 
respondre a les noves inquietuds i sensibilitats , i si s’escau canviar la legislació. 
 

 
La regidora comenta que s’ha de fer el nou PPI 2008-2012 i que a llei obliga als 
ajuntaments a mantenir la xarxa de camins. Manifesta que la voluntat és fer-ho de 
manera participada, valorant conjuntament i amb el suport de la Diputació , quins son 
els camins que han de ser xarxa bàsica i quins xarxa secundària, i també quina han 
de ser els criteris pel seu manteniment. Reconeix que hi ha una percepció de que el 
territori està  trinxat, que dóna la sensació de que tot està asfaltat i que no es 
controla. Afirma que som conscients d’aquesta sensació, i proposa consensuar una 
proposta conjunta, fer una sessió de treball quan es disposi d’un avantprojecte 
d’arranjament dels camins. 
 
El Sr. Albert Tubau opina que la xarxa bàsica ja està completada. 
 
El Sr. Salvador Butí, reconeix la disposició de L’Ajuntament i demana que es facin 
esforços per a conscienciar a la resta de la comarca. 
 
El Sr. Ignasi Castelló, reconeix els diferents criteris i que cada Pla té uns riscos. El 
PPI és reversible i modificable.  

criteris d'actuació.

El  Sr. Salvador Butí,  comenta  que  s'han  fet  actuacions excessives,  irreversibles, i
demana  que  no  s'actui  en el  camí  del  fondo  de les  oliveres ni en  l'altre camí que
l'ajuntament vol arranjar  (a la zona de la "pedrera del Griffi").  Sol·licita una  moratòria
total en  els arranjaments de camins  fins que no  es debati el tema i es consensuin els

 

La regidora Iolanda Sánchez, explica que anem a fer una revisió del PPI, i  sobre el 
què queda, es valorarà si calen o no les actuacions, i de manera participada es 
revisarà l’inventari de camins. També informa que dins del Pla del nucli antic, 
s’incorporarà el Pla de catàleg natural.  
 
El Sr. Ignasi Castelló, afegeix que quan es parla de la propietat, cal afegir la 
necessitat de tenir projectes de gestió dels boscos. 
 
El Sr. Joan Toledano, demana que s’estableixin criteris clars per a catalogar els 
camins de la xarxa bàsica, secundària, o altres camins. 
  
3. Altres qüestions: desdoblament de la C15 ; subestació elèctrica del Garraf 
 
La regidora presenta a continuació els altres temes de l’ordre del dia del Consell. 
Presenta a l’enginyer municipal, Sr. Llorenç Guim, perquè expliqui la proposta de 
millora de la C-15. 
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general; les afeccions a la xarxa d’autobusos i l’accessibilitat als polígons, i la no 
contemplació dels carrils bici. Per a tots aquests temes es demanaran estudis 
específics i mesures correctores. 
 
La Sra. Núria Jarque, pregunta si l’Ajuntament valora positivament el projecte, i 
comenta que no passi com a Canyelles. 
 
El regidor d’Urbanisme i Planejament li respon que amb la proposta de mesures 
correctores, la valoració que fa l’Ajuntament és positiva. 
 
El consell també fa comentaris a la proposta de pas del tren orbital.  
 
La Sra. Rosa Mateu, comenta la possibilitat i els avantatges del tramvia per a aquest 
recorregut.  
 
Finalment i atesa l’hora avançada, la regidora de Participació i Medi Ambient dóna 
per finalitzat el Consell, posposant per a la propera sessió el punt informatiu sobre la 
subestació elèctrica.  S’estén la present acta que signen la Presidenta i el secretari. 
 
El Secretari,                                                                           Vist i plau 
                                                                                            La Presidenta, 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
El Sr. Guim, explica els punts crítics que té la proposta, que bàsicament son la falta 
d’enllaços a la rotonda inicial, per a vianants i carril-bici; les connexions amb els 
polígons industrials; la diferència entre la rotonda més gran que contemplava el Pla 


