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SERVEI DE MEDI AMBIENT 

 Àrea: Territori i Espai Urbà  President: Llobet Sanchez, Gerard 

   Coordinador: Isart Rueda, Xavier 

 Regidoria: Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient                      Regidor: Llobet Sanchez, Gerard 

         Cap del Servei: Garriga Elies, Enric 

 Adreça: Pl. de la Vila, 12 

 Telèfon: 938 140 000 Ext. 2027 Adreça-e: mediamb@vilanova.cat  

 Horari: De 9 a 14h de dilluns a divendres 

 Altra inf.: Web: http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient   

  

 

 Missió: Treballem per al desenvolupament sostenible del municipi, amb especial incidència en 

l'ecologia, l'economia i l'equitat. Per a la millora de les condicions de vida de les persones, 

i la bona gestió dels recursos, procurant l‟eficiència i l'estalvi dels mateixos. 

 

 Mitjans: Amb el desenvolupament de programes específics de gestió, programes de divulgació, 

sensibilització i educació ambiental, vigilància i seguiment del territori; i l'establiment i 

coordinació de projectes amb les empreses privades. 

 

Destinataris:  A tota la ciutadania, amb especial atenció als més joves a través de l'Agenda 21 Escolar. 

 

 Finalitat: Per a millorar la sostenibilitat del municipi, la millora de les condicions de vida de les 

persones , la seva salut, i les de l'entorn, amb la protecció del paisatge i dels espais 

naturals, la seva fauna i la seva flora. 

 

ESTRATÈGIES incloses al Pla d’Actuació 2015/19 -PAM 

 Fomentar la preservació de l'entorn i el respecte al mediambient 
 

 

 

http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/gerardllobet.html
mailto:xisart@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/ajuntament/composicio_del_ple/gerardllobet.html
mailto:egarriga@vilanova.cat
mailto:mediamb@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Linea.aspx?LinID=27
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ORGANIGRAMA DEL SERVEI 

 
 
COST TOTAL DEL SERVEI PER CAPÍTOLS  

Despeses 

Capítol Descripció 

Crèdits Totals 

consignats 

Obligacions 

reconegudes 

Capítol I Despeses de personal de plantilla 484.008,56 € 472.150,37 € 

Capítol II Despesa corrent 126.445,00 €  110.436,97 € 

Capítol IV Transferències corrents 101.363,00 € 101.363,00 € 

TOTAL 711.816,56€ 683.950,34€ 

%Execució pressupostària 96% 

Ingressos 

Capítol Descripció 

Ingressos 

Previstos 

Drets 

reconeguts 

Capítol IV Transferències corrents 22.823,00 € 21.307,28 € 

Capítol V Ingressos patrimonials 3.000,00 € 5.065,11 € 

TOTAL INGRESSOS 25.823,00 € 26.372,39 € 

%Execució pressupostària 102 % 

<Tornar índex document> 
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1.1. Comunicació i Educació ambiental 
Comunicació, difusió, sensibilització ambiental per mitjà de les activitats, les fires, els mercats i les 
publicacions. 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: PEREZ MOLINA, VICENTE 

 Adreça:  Pl. de la Vila, 12 

 Horari: De 9 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 2027   Adreça-e: mediamb@vilanova.cat 

 Destinataris/àries:   

 Altre inf.: Web: http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/agenda_21.html  

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 1700 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT 

IMPORT: 472.150,37 €   

Programa pressupostari: CODI:1722 NOM: EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL IMPORT: 73.973,80 € 

 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Comunicació i Educació ambiental 
1 5 3  9 16% 78.954,79 € 

 
 
 
Capítol II i IV 

Org. Fun. Eco. Descripció 

Crèdits totals 

consignats 

Obligacions 

 reconegudes 

42 1722 2279900 ACCIÓ MEDI AMBIENT 60% 37.017,00 € 44.384,28 € 

 Total Educació Mediambiental 37.017,00 € 44.384,28 € 

  %Execució pressupostària: Partit amb Projec. socials 120% 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mediamb@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/agenda_21.html


 

Memòria Servei de Medi Ambient 2016  Pàg.8 de 39 

 

Ingressos 
 
Detall 
 
Partida 
 

Descripció  
 

Import  

45080 GENERALITAT, MEDI AMBIENT 46,49 € 

 € 
46142 DIPUTACIÓ, PROMOCIÓ AMBIENTAL 6.997,79 € 

46143 DIPUTACIÓ, SANITAT AMBIENTAL 14.263,00 € 

 TOTAL INGRESSOS  21.307,28 € 
 
 
Total despesa: Educació Mediambiental 

 

OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 

 
 Potenciar l'entorn paisatgístic, agrícola i marí de Vilanova i la Geltrú 

 Fomentar l'estalvi energètic 

ACTIVITATS 

Col·laboració amb Empreses 
Remarca la necessitat de col·laboració publico-privada, per a la execució de diferents projectes 
ambientals. Per una banda col·laborant en l'ambientalització de les empreses, i per altra assolint el 
suport del món empresarial als projectes de l'administració. 

 

Tràmits associats 

 Accés al servei de recollida d'oli dels establiments comercials 

 Accés al servei de recollida de cartró dels establiments comercials 

 Accés al servei de contenidor i recollida de piles usades 

 

Accions/Indicadors: 

Tipus* Col·laboració amb Empreses 2015 2016 Objectiu 

3 Nombre d‟empreses en que s‟està mediant  - 3  

* Tipus 3. Indicador de Producte - Resultat 

 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 78.954,79 € 

II  Despesa corrent 44.384,28 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 123.339,07 € 
€ 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=63
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=64
https://cisvilanova.semicinternet.com/activitat/123/tramits
https://cisvilanova.semicinternet.com/activitat/123/tramits
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2280
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Educació mediambiental 
 Inclou les tasques pròpiament d'educació ambiental, i les tasques de comunicació, sensibilització i 
divulgació. La seva execució està vinculada a programes com l'Agenda 21 Escolar; el PAE 
(Programa d’Animació Educativa); Tallers, Seminaris, Xerrades,..etc 

 

Tràmits associats 

 Accés al servei de consulta del fons de documentació i recursos ambientals 

 Accés al servei d'educació ambiental. Programa Agenda 21 escolar 

 Informació sobre temes mediambientals 

 Participar a l'espai d'intercanvi Agenda 21 

 

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa Agencia Local de l‟Energia 

 Programa banc de terres i horts urbans i socials 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA: AGENDA 21 ESCOLAR 

ACCIÓ : Programa general  

Al programa de l‟A21 escolar han participat 36 centres de la ciutat, llars d‟infants, centres de 

primària i de secundària, tant públics com a concertats. 

Els centres han desenvolupat projectes relacionats amb les Bones Pràctiques Ambientals a les 

classes; la separació i minimització de residus; neteja de patis;gestió de l‟hort i 

compostador;alimentació saludable;comunicació i sensibilització a les classes i passadissos; i 

emprenedoria i economia circular. 

ACCIÓ. Acte de signatura del compromís de l’A21 Escolar. 

L‟acte de signatura de l‟A21 escolar va tenir lloc l‟11 de novembre en el marc de la Fira de 

Novembre, hi van participar 200 alumnes dels centres participants del programa, i una 

representació dels mateixos va lliurar al regidor d‟ensenyament i al regidor de medi ambient, un 

treball/recomanacions sobre les bones practiques ambientals a la Fira. 

ACCIÓ: Trobada Intercentres de Primària 

Va tenir lloc el 17 de maig, al CRIA, amb la participació de 25 alumnes de 5 centres diferents,  on 

cada centre participant va explicar el projecte ambiental que estan portant a terme a l'escola.  

Escola Pompeu Fabra: recollida d'oli usat.  

Escola El Cim:la Mobilitat en la Setmana del Medi Ambient. 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall_tat.jsp?id=3830
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3829
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=114
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3832
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=203
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=201
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Escola Pia : reciclatge de paper, plàstic i alumini. 

Escola Ginesta: projecte d'educació ambiental i la seva organització. 

Escola l‟Arjau: projectes de reciclatge del plàstic i dels tòners de tinta.  

 

La trobada va servir també per escollir el tema a tractar en el manifest del 5 de juny, Dia Mundial 

del Medi Ambient i escollir els  representants per llegir-lo.  

 

ACCIÓ: Trobada intercentres de secundària 

Va tenir lloc el 5 d‟abril amb 150 alumnes, de primer a quart d'ESO.  Els principals objectius 

d'aquest Fòrum van ser  intercanviar experiències entre el professorat i l'alumnat dels centres 

educatius que formen part de la xarxa d'Agenda 21 Escolar de Vilanova i la Geltrú i de la XESC i 

ampliar aquest intercanvi a altres instituts. També es va intentar el professorat conegui bones 

pràctiques d'educació per a la sostenibilitat a l'escola, i debatre sobre els criteris que ha de tenir 

una actuació transformadora del territori. A més el Fòrum vol promoure la relació entre l'alumnat i 

el professorat dels centres educatius. 

ACCIÓ: Dia Mundial del Medi Ambient 

Dins del Programa d‟A21 Escolar, com cada any, es va commemorar el Dia Mundial del Medi 

Ambient, amb una acte a l‟Auditori Eduard Toldrà, on els alumnes van llegir el manifest elaborat 

col·lectivament, i es van donar els premis de la X Mostra d‟Art amb Objectes Reciclats. 

Van assistir més de 300 alumnes de 16 escoles del Programa, i al 2016 el personatge convidat va 

ser el comunicador ambiental de TV3 Rafael Vives, amb el seu espectacle “la segona vida dels 

trastos vells” 

ACCIÓ: Activitats  PAE 

Al 2016, dins de les activitats programades al PAE, s‟han realitzat 21 activitats amb la voluntat de 

que fossin activitats  engrescadores i innovadores  per avançar cap a la sostenibilitat a la ciutat de 

Vilanova i la Geltrú  a partir dels requeriments i suggeriments dels diferents centres educatius amb 

l‟objectiu d‟assolir una proposta amb activitats per a tots els col·lectius i per a totes les edats. 

Les principals activitats han estat: 

 Actes commemoratius institucionals, visites a instal·lacions, xerrades, Clean Up Day, Coast 

Watch, etc. 

 

ACCIÓ: Projecte OLICLACKI 

Al 2016 han participat 11 escoles en el projecte de recollida d‟oli usat a les escoles. El projecte ha 

arribat a 2.525 famílies que han aconseguit recollir un total de 2.490 litres d‟oli, la qual cosa ha 

permès deixar de contaminar 24.900 l. d‟aigua, i estalviar la emissió a l‟atmosfera de 3.274 kg. de 

CO2. 
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Les escoles que participen en aquest projecte, els alumnes implicats i les famílies que col·laboren 

són: 

Escola 

Núm. 

alumnes 

al centre 

(curs 

2016/17) 

Núm. 

famílies 

que 

participen 

al projecte 

Escola Pompeu Fabra 454 380 

Escola El Cim (clakis) 456 190 

Escola Sant Bonaventura 481 50 

Escola Pia de Vilanova i la 

Geltrú 
460 380 

Divina Providència (Clakis) 240 75 

Escola Canigó (clakis) 417 390 

Escola L'Arjau 417 335 

Escola Cossetània 225 90 

Escola Sant Jordi 583 225 

Escola Ítaca 431 360 

Escola Santa Teresa de 

Jesús 
239 50 

TOTAL 4.403 2.525 

 

PROGRAMA : EXPOSICIONS  

 ACCIÓ: Exposicions  2016 

Exposició sobre el Mosquit Tigre 

L'exposició divulgativa de la Diputació de Barcelona "El mosquit tigre un veí que ens incomoda" 

que acull el CRIA des de el 28 de juny fins el 6 de juliol. L‟exposició ha tingut com a finalitat 

treballar per prevenir els efectes que pot tenir el mosquit tigre en la salut." L‟exposició ha estat una 

manera molt didàctica i molt intuïtiva de donar a conèixer la problemàtica sobre aquest tipus de 

mosquit; i també va apropar al CRIA a qualsevol ciutadà que tingui dubtes sobre el tema per tal de 

poder obtenir informació."  
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Exposició sobre ocells “El Dret a Volar” 

Amb aquesta exposició es va voler  conscienciar als ciutadans de  Vilanova i la Geltrú sobre 
aquesta problemàtica mediambiental , la dels  fringíl·lids, que  estan catalogats com especies molt 
beneficioses per la natura i l‟agricultura, però es troben en estat de recessió degut a la pressió de 
la caça, la pèrdua d‟habitants i la contaminació Aquesta exposició es va poder visitar durant del 25 
abril al 22 de maig de 2016 a les instal·lacions del CRIA. 

Exposició sobre la contaminació marina “Un Mar de Deixalles” 

Aquest exposició es va fer al Mercat de Mar de Vilanova i la Geltrú del 2 al 16 de maig, i va 

servir per a conscienciar i fer un toc d‟atenció sobre la brutícia i les deixalles a  la platja i al mar 

són plens de brutícia, i fer-nos veure que aconseguir que el mar, la platja i el litoral estiguin nets és 

una responsabilitat que hem d‟assumir individualment i col·lectiva cada un de nosaltres. 

 

Festa de l'Animal 
Activitat centrada en la sensibilització de la tinença responsable d'animals de companyia (cens, 
identificació, no abandonaments,adopcions, etc), i de divulgació de les entitats i les campanyes 
proteccionistes. 
També demostracions d'activitats amb gossos, i demostracions dels gossos dels cossos policials. 

 

Accions/Indicadors: 

ACCIÓ: Festa de l’Animal 

La Festa de l‟Animal de Vilanova i la Geltrú , va complir al 2016 amb la seva V edició, el 1 

d‟octubre. A més de les administracions , hi van participar 12 associacions protectores d „animals i 

4 empreses, es van desenvolupar 11 activitats i 12 conferencies, i es van promoure fins a 30 

adopcions. 

El Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú organitza la Festa de l'Animal 

amb l'objectiu de conscienciar la ciutadania i fer que Vilanova sigui una ciutat amiga dels animals. 

La passarel·la d'adopció i la passarel·la "Mostra'ns el teu amic", juntament amb l‟espai de 

demostracions d'animals", amb entre altres, activitats amb gossos ensinistrats de la Guàrdia Civil i 

dels Mossos d'Esquadra van ser tot un èxit..  

 

Fira Ambiental de Vilanova i la Geltrú 
La Fira del medi ambient es la gran activitat ambiental de la ciutat. Celebra el Dia Mundial del Medi 
Ambient, al juny, i és la fira que reuneix mostra d'empreses i d'entitats relacionades amb l'energia, 
la mobilitat, l'agroecologia, el medi natural, i l 'educació ambiental. Es complementa amb activitats 
paral·leles amb empreses, administracions i entitats. 

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa Agencia Local de l‟Energia 

 Programa de gestió integrada del litoral 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=203
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=200
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Accions/Indicadors: 

PROGRAMA : FIRES I EVENTS 

ACCIÓ: Fira BLAU VERD 

Al 2016 va tenir lloc la II edició d‟aquesta Fira, els dies 7 i 8 de maig, amb la participació de 83 

expositors, la realització de 70 activitats i  tallers, i una afluència de visitants de al voltant de 5000 

persones. 

 

Mercats de segona mà i d’intercanvi 
Són la gran activitat de prevenció de residus de la ciutat. 3 cops l'any, representen l'ocasió de promoure 
l'intercanvi i la compravenda d'objectes de segona mà, contribuint a la reutilització i al reciclatge 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA : FIRES I EVENTS 

ACCIÓ: Mercat de Segona Ma i d’Intercanvi 

S‟han celebrat tres edicions del mercat (6 de març, 5 de juny i 18 de setembre), edicions 15, 16 i 

17; amb una participació de 330 taules en cada edició, i una quantitat de visitant al voltant de 

5.000 persones a cada sessió. 

Al mes de desembre el Mercat va estrenar una oferta gastronòmica sostenible amb dos food 

trucks són de l'Associació Ecoconscient, amb productes vegans i de proximitat; i la Cantina Solar, 

una proposta que fa servir energies renovables. Aquestes noves iniciatives de l'organització del 

Mercat han millorat l'experiència del visitant i dels expositors participants. Les ofertes 

gastronòmiques es varen situar a l'interior de la rambla de Sant Jordi, aprofitant els espais de les 

placetes.  

Destacar la col·laboració de les associacions i entitats i projectes ciutadans que promouen accions 

en benefici del medi ambient i la sostenibilitat com ECOL3VNG, o el Banc del Temps. I la funció 

divulgativa dirigida als més petits de l‟inflable dels residus. 

 

El mercat de segona mà tracta de donar una segona vida als objectes, practicant les 3 R: reduir, 

reutilitzar i reciclar. Vol promoure el consum responsable, l'economia circular i en definitiva el 

respecte i la cura del medi ambient. 
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Comunicació i divulgació 
Són la gran activitat de prevenció de residus de la ciutat. 3 cops l'any, representen l'ocasió de promoure 
l'intercanvi i la compravenda d'objectes de segona mà, contribuint a la reutilització i al reciclatge 

 

Accions/Indicadors: 

4.2.5.- COMUNICACIÓ I DIVULGACIÓ 
 
La promoció i divulgació de les accions portades a terme des de el servei de medi ambient és molt 
important que tinguin un reflex en la societat que permeti informar, conscienciar i mentalitzar a la 
població.  
 
En aquest sentit cal destacar que la distribució de les diferents accions portades a terme pel servei 
de medi ambient s‟organitzen de la següent manera. 
 
 

 
 

 

 

<Tornar índex document> 
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1.2. Eficiència i Estalvi Energètic 
Gestió de l'Agència Local de l'Energia, desenvolupament de programes d'estalvi energètic i de 
promoció de les energies renovables. Programes de formació, divulgació, i de lluita contra la 
pobresa energètica. 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: BOADA RAFECAS, JORDI 

 Adreça:  Pl. de la Vila, 12 

 Horari: De 9 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 2027   Adreça-e: mediamb@vilanova.cat 

 Destinataris/àries:  

 Altre inf.: Web: http://energia.vilanova.cat/general/index.php   

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 1700 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT 
IMPORT: 472.150,37 €   

Programa pressupostari: CODI: 1720 NOM: EFICIÈNCIA I ESTALVI ENERGÈTIC 
IMPORT: 11.434,63€ 

Programa pressupostari: CODI: 1721 NOM: PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ  
IMPORT: 1.000,00 €  
 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Eficiència i estalvi energètic 3  1  4 10 % 43.328,09 € 

 
 
Capítol II i IV 

Org. Fun. Eco. Descripció 

Crèdits totals 

consignats 

Obligacions 

 reconegudes 

42 1720 2269900 

AGÈNCIA LOCAL DE 

L'ENERGIA 10.000,00 € 11.434,63 € 

      

42 1721 48000 

CONVENIS MEDI AMBIENT, 

EFICIÈNCIA I ESTALVI 

ENERGÈTIC 1.000,00 € 1.000,00 € 

 Total  11.000,00 € 12.434,63 € 

  %Execució pressupostària:  114 % 

mailto:mediamb@vilanova.cat
http://energia.vilanova.cat/general/index.php
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Ingressos 
 
Detall 
 
Partida 
 

Descripció  
 

Import  

55900 CESSIÓ INSTAL·LACIONS 

FOTOVOLTÀIQUES 
5.065,11 € 

   

 TOTAL INGRESSOS  5.065,11 € 

 
 
Total despesa: Eficiència I Estalvi Energètic 

 
 

OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 

 Fomentar l'estalvi energètic 

 

ACTIVITATS 

Assessorament estalvi energètic 
L'Agència Local de l'Energia impulsa aquesta línia que inclou la sensibilització i la divulgació en 
matèria d'energia, d'eficiència i d'estalvi, i de implantació de les energies renovables. Informació 
als usuaris sobre interpretació de la factura de la llum; implantació de mesures d’estalvi en 
instal·lacions i equipaments particulars i en els municipals. Suport a comerços i empreses, etc 
 

Tràmits associats 

 Informació sobre temes mediambientals 

 Sol·licitud d'informació i assessorament a l'Agència Local de l'Energia (ALE)  

 Sol·licitud d'informe tècnic sobre dades meteorològiques 

 

Equipaments relacionats 

  Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA) Agència local de l'energia 

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa Agencia Local de l‟Energia 

 Desenvolupar el Pla Municipal d‟Estalvi Energètic 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 43.328,09 € 

II  Despesa corrent 12.434,63 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 55.762,72 € 
€ 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=64
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=114
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=3831
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=115
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40570
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=203
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=204
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Accions/Indicadors: 

Agencia Local de l’Energia 

L'Agencia Local de l'Energia, es l'instrument de gestió de les polítiques energètiques municipals i 
l'eina de coordinació i desenvolupament de les propostes del departament i en relació a altres 
departaments municipals i agents empresarials i socials. El seu objectiu fonamental es potenciar  
Programes d’eficiència energètica per disminuir el consum i els efectes contaminadors. 

 

PROGRAMA ASSESSORAMENT AJUNTAMENT:  

ACCIÓ: comptabilitat energètica municipal. 

Seguiment de la comptabilitat energètica de les pòlisses municipals.   

ACCIÓ: Equipaments municipals 

Substitució il·luminació Escola d‟Art i Disseny. 

Coordinació treballs per l‟optimització dels aparells de climatització del Museu Victor Balaguer, 

amb el suport de Diputació de Barcelona. 

Reducció de potencies dels equipaments. 

ACCIÓ: implantació de la biomassa 

Coordinació amb Diputació i Node Garraf per la redacció del projecte executiu per desenvolupar 

una xarxa de Biomassa a la zona esportiva.  

ACCIÓ: Estudi i elaboració de dades. 

Estudi de les dades de consum de l‟enllumenat públic i aportacions al Plec de clàusules pel 

concurs de la renovació de l‟enllumenat públic a la nostra ciutat.   

Elaboració dels estudis de consum per poder-nos presentar a l‟ajut Europeu Urban, amb el suport 

de Neàpolis.  

 

PROGRAMA ASSESSORAMENT CIUTADANIA   

ACCIÓ: Xerrades sobre la facturació elèctrica adreçades a nou vinguts.   

5 xerrades. 

ACCIÓ: consultes sobre temes de facturació energètica.  

Una vintena  
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Eficiència energètica 
Impuls a programes d'eficiència amb el canvi de models de gestió, energies renovables i el 
desenvolupament d'Indicadors. 
Desenvolupament del PAES (Pla d'Acció d'energia sostenible). 

 

Equipaments relacionats 

  Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA) Agència local de l'energia 

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa Agencia Local de l‟Energia 

 Desenvolupar el Pla Municipal d‟Estalvi Energètic 

 Incorporar Vilanova i la Geltrú a projectes europeus 

 

Accions/Indicadors: 

PAES: Pla d’Acció per l’Energia Sostenible - Pacte d’Alcaldes. 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per 
a 2020 mitjançant la creació de plans d’acció a favor de les fonts d’energies renovables. 
L'Ajuntament ha aprovat el Pla d'Acció i s'ha  adherit al Pacte d'Alcaldes sota la coordinació de la 
Diputació de Barcelona. 

 

Gestió d’ajuts i subvencions 
Des de l'Agència Local de l'Energia, es fa divulgació d'ajuts d'altres ens com l'IDAE, 
ICAEN,Diputació etc. i es dona suport a empreses i particulars per a la seva gestió. 
 

Tràmits associats 

 Sol·licitud de subvenció mesures d'estalvi energètic a l'impost IBIU 

 

Equipaments relacionats 

  Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA) Agència local de l'energia 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa Agencia Local de l‟Energia 

 Desenvolupar el Pla Municipal d‟Estalvi Energètic 

 

 

 

http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40570
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=203
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=204
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=202
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=59
http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40570
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=203
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=204
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Accions/Indicadors: 

 PROGRAMA: SUBVENCIONS 

ACCIÓ: Gestió subvenció del Pla de Catàleg de la Diputació. 

Modificació enllumenat Escola d‟Art i Disseny. 

Estudi optimització aparells de climatització Biblioteca Museu Victor Balaguer i Casa Marqués de 

Castrofuerte.  

Auditories pobresa energètica 

 

Sumem energies 
L'Agència Local de l'Energia, i el Servei de Medi Ambient, participen del projecte Sumem 
Energies, amb l'objectiu fonamental de combatre la Pobresa energètica. 
Juntament amb Serveis Socials, es desenvolupa un programa d'ajut i suport a l'eficiència i l'estalvi 
energètic, en les llars en risc d'exclusió, que compta també amb la col·laboració d'entitats i 
empreses. 
 

Equipaments relacionats 

  Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA) Agència local de l'energia 

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa Agencia Local de l‟Energia 

 Desenvolupar el Pla Municipal d‟Estalvi Energètic 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA: PROJECTE SUMEM ENERGIES 

ACCIÓ: Coordinació del projecte conjuntament amb Serveis Socials.  

ACCIÓ: Assessorament  a les famílies per sol·licitar l‟abonament social.   

Realització d‟una vintena. 

ACCIÓ:Realització d‟un tríptic sobre subministraments elèctrics adreçats a famílies amb pobresa 

energètica.  

ACCIÓ:Coordinació amb els auditors energètics facilitats per l‟UPC.  

ACCIÓ: realització d‟auditories energètiques en llars en risc d‟exclusió. 

 
 

http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40570
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=203
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=204
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Tallers i Seminaris 
L'Agència Local de l'Energia, i el Servei de Medi Ambient, organitzen i desenvolupen activitats de 
formació, sensibilització i divulgació, amb tot el relacionat amb l'energia. Alguns d'aquests tallers i 
seminaris es vehiculen a través del PAE i de l'Agenda 21 escolar. 

 

Equipaments relacionats 

  Centre de Recursos i Informació Ambiental (CRIA) Agència local de l'energia 

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa Agencia Local de l‟Energia 

 Desenvolupar el Pla Municipal d‟Estalvi Energètic 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA  DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ 

ACCIÓ: Activitats de sensibilització durant la setmana de l‟Energia i la Fira BLAUVERD 

ACCIÓ: Formació alumnes UPC per explicar la factura elèctrica.  

ACCIÓ: Visites plata fotovoltaica Escola de Música (Institut Lluch i Rafecas i Institut Joaquim Mir, 

Formació ocupacional de la Paperera) 

 

 

<Tornar índex document> 

 

http://www.vilanova.cat/jsp/directori/detall.jsp?id=40570
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=203
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=204
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1.3. Medi Natural 
Protecció i vigilància dels espais naturals i rurals del municipi; prevenció d'incendis, manteniment de 
camins i promoció dels horts i espais agrícoles. 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: ROSET JUAN, GEMMA 

 Adreça:  Pl. de la Vila, 12 

 Horari: De 9 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 2027   Adreça-e: mediamb@vilanova.cat 

 Altre inf.:  Web: http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/energia.html    

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 1700 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT 

IMPORT: 472.150,37 €   

Programa pressupostari: CODI: 1723 NOM: MEDI NATURAL 

IMPORT: 8.026,61 €   

 
 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Medi Natural 3  3  6  28 % 116.384,19 € 

 
 
Capítol II i IV 

Org. Fun. Eco. Descripció 

Crèdits totals 

consignats 

Obligacions 

 reconegudes 

42 1723 2269901 HORTS URBANS 6.000,00 € 1.824,41 € 

42 1723 2269902 

MANTENIMENT ESPAIS 

NATURALS 6.750,00 € 5.459,26 € 

42 1723 2269903 MANTENIMENT ABOCADOR 10.000,00 € 742,94 € 

 Total Medi Natural 22.750 € 8.026,61 € 

  %Execució pressupostària:  35 % 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:mediamb@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/energia.html
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Total despesa Medi Natural 

 
 

OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 

 Potenciar l'entorn paisatgístic, agrícola i marí de Vilanova i la Geltrú 

 

ACTIVITATS 

Plans de Prevenció en Incendis 
Medi Ambient coordina i fa el seguiment dels plans de prevenció d'incendis municipals que 
agrupen: 
   Pla de Prevenció en Incendis (PPI) , 
   Pla de Vigilància en Incendis (PVI), 
   Pla d'Actuació municipal en Incendis (PAM), i 
   Pla de Prevenció en Incendis en Urbanitzacions (PPU); amb el suport de la Diputació de Barcelona, 

i la Federació d'ADF. 
 

Tràmits associats 

 Autorització per encendre foc 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa de vigilància, control i seguiment dels espais naturals i rurals 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA PREVENCIÓ D’INCENDIS 

ACCIÓ: Coordinació manteniment dels camins del PPI 2016. 

Camins arranjats al 2016 

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de les Mesquites. 

Repàs de manteniment de la plataforma de la secció de servei del camí de Mas de l‟Artís al camí 

de les Mesquites 

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí Mas Roig  

Tancament i senyalització de l‟accés al camí de la urb. Torre del Veguer des de la carretera C-15. 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 116.384,19 €  

II  Despesa corrent 8.026,61 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 124.410,80 € 
€ 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=63
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=247
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=199
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ACCIÓ: Coordinació i seguiment PVI 

El dispositiu ha funcionat del 17 de juny al 1 de setembre de 12:30 – 19:30 h. les tasques 

principals han estat d‟Informació als usuaris del bosc de les mesures de prevenció d‟incendis 

forestals. Dissuasió per la presència activa a les zones de risc del territori. Vigilància dels 

possibles incendis des de punts de bona visibilitat i des dels punts de guaita dels espais naturals 

protegits. Coordinació i col·laboració del dispositiu amb les entitats del territori. 

Núm. Incidències a la nostra zona:  

Hi ha hagut dos incendis. Es detallen 

Data Municipi d'inici Paratge 

Superfície 

cremada Tipus 

23-

juny 

Vilanova i la 

Geltrú 

Urb Santa Maria de 

Cubelles 0,2 ha Agrícola 

24-

juny 

Vilanova i la 

Geltrú Corral d'en Roc 12 m² Urbanització 

 

S‟han realitzat durant el PVI 39 avisos d‟informació sobre la normativa de prevenció d'incendis. 

ACCIÓ: suport i coordinació ADF Garraf. 

Secretaria de l‟ADF Garraf, actualment l‟Ajuntament de VNG porta la secretaria tècnica i 

administrativa.  

S‟ha desenvolupat l‟assemblea anual i diverses reunions de la junta directiva, i les tasques de 

vigilància i prevenció d‟incendis amb els equips i voluntaris forestals.  

Seguiment del funcionament de l‟ADF Garraf (tramitació de subvencions, seguiment d‟accions, 

etc.) 

 

Programa d’Horts 
El servei de medi ambient desenvolupa el programa de recerca,protecció i disposició, de sols 
agrícoles per al desenvolupament dels diferents programes d'horts. El programa d'horts Urbans, el 
d'horts socials, l'hort de la Masia Nova; i la relació amb els altres projectes d'horts ecològics 
d'altres entitats. 
 

 Tràmits associats 

 Sol·licitud per a la concessió de llicències de parcel·les d'horts urbans ecològics 

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa banc de terres i horts urbans i socials 

 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=201
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Accions/Indicadors: 

PROGRAMA HORTS URBANS 

ACCIÓ: Manteniment dels horts  

Estudi de la qualitat de l‟aigua del pantà de Foix a través d‟un estudi de la UB. S‟ha realitzat una 

analítica de la qualitat de l‟aigua de reg a través dels ajuts de la Diputació.  

Manteniment d‟espais interiors; sega i manteniment bàsic dels espais comuns, actualització i 

cartelleria dels espai de compostatge, revisions periòdiques del sistema de reg (bombes, dipòsit..), 

s‟ha afegit una farmaciola bàsica en la caseta d‟eines dels usuaris. Reparació d‟incidències i altres 

aspectes de funcionament. Avisos cada tres mesos per buidat i neteja de l‟espai de residus 

orgànics i sacs de pedres.   

ACCIÓ: Formació dels hortolans i hortolanes. 

Durant el 2016 s‟han realitzat una reunió conjunta amb els hortolans, en data 29 de juliol de 2016, 

per tractar aspectes d‟informació, funcionament, etc.  

S‟ha realitzat una enquesta amb els usuaris per saber el grau de satisfacció i d‟altres informacions.  

En destaquem que, 
La majoria dels hortolans (65%) té una opinió general del projecte positiva (bona o molt 
bona).  
L‟amplia majoria (94%) considera que els horts urbans han tingut un impacte positiu en la 
seva vida (positiu o molt positiu) 
L‟amplia majoria (88%) dels hortolans recomanaria (completament o possiblement) el 
projecte a amics i familiars. 

S‟ha realitzat el II TASTET D’HORTS, el dissabte 16 de juliol, de 10 a 12h, a la Masia Nova, amb 

una participació d‟unes 24 persones. La trobada és un espai/mercat d'intercanvi d'excedents de 

producció de temporada utilitzant la Moneda Social de Vilanova i la Geltrú: la Turuta. També va 

ser un espai per compartir experiències i d‟aprenentatge col·lectiu, amb un taller sobre 

compostatge. 

 

ACCIÓ: Promoció dels Horts i lliurament noves llicencies. 

Durant el 2016 hi ha hagut 10 renúncies de llicència per varis motius, la major part per no poder 

atendre convenientment els horts, temes de salut, etc. I un finiment de llicència. (Un total de 11 

parcel·les). 

Hi ha hagut un total de 10 sol·licituds d‟horts, de les quals s‟han admès per acomplir els requisits 

que marca el plec de condicions un total de 9. 

Al finalitzar l‟any hi havia un total de 6 parcel·les buides sense ocupació, per falta de demandes 

que acompleixin els requisits d‟admissió.  

Per promocionar els HORTS URBANS s‟han realitzat uns flyers informatius que s‟han ubicat en 

centres cívics, casals municipals, OAC..  S‟han realitzat dues campanyes de promoció a l‟any, a la 

primavera i a la tardor. 
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Vigilància dels espais naturals, rurals i periurbans 
El Servei de Medi Ambient, te cura de la vigilància, detecció d’incidències i seguiment dels espais 
naturals , rurals i periurbans del municipi. Entre ells de l'espai de Platja llarga; els 
Colls, L'Ortoll i Sant Gervasi i els espais inclosos en el Parc natural del Garraf. També e que 
afecta a torrents i camins. 
 
 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa de vigilància, control i seguiment dels espais naturals i rurals 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA VIGILANCIA ESPAIS NATURALS 

ACCIÓ: Vigilància i manteniment de la Platja Llarga. 

Vigilància ambiental a Platja Llarga. Accions de manteniment bàsic dels elements com cordes i 

estaques de protecció dunar, senyalètica, punt d‟informació ambiental “ Caseta de Platja Llarga”, 

etc.  

Actuacions d‟estudi i seguiment de les accions de restauració d‟ecosistemes realitzades a Platja 

Llarga. Es destaca l‟estudi – treball final de màster elaborat per la UB amb el títol: 

“Avaluació del projecte de restauració a Platja Llarga per a la potenciació i connectivitat 

entre hàbitats”.  

 

ACCIÓ: Servei de Vigilància Ambiental 

Seguiment i tramitació de denuncies i incidències en el medi natural 

De forma diària s‟efectuen rutes de vigilància per zones dutes a terme per als Vigilants 

Ambientals del Servei. Seguiment del full de seguiment i informe setmanal, en la que es fan 

constar els avisos: abocament de residus, risc forestal, animals, activitat il·legal, camins, activitats 

anormals, altres.. localització i registre fotogràfic. Vigilància dels camins, controls cadenats i 

senyalització, etc. Dits avisos es traspassen als serveis tècnics de medi ambient, que elaboren 

informe mediambiental de la incidència i realitzen avís telemàtic o requeriments segons sigui 

el cas. 

Més de 50 avisos per a la millora del medi natural (abocaments de residus, incidents en medi 

natural, etc.) 

Avisos als serveis municipals per la retirada de runes i residus al medi natural, requeriments a les 

propietats, etc. Reparació de cadenats malmesos, senyalètica en la estat, etc. 

Seguiment continuat durant tot l‟any i vigilància dels espais naturals del municipi. Coordinació amb 

el Parc del Garraf, Agents Rurals i altres administracions implicades en la conservació i protecció 

mediambiental. 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=199
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PROGRAMA CONSORCI COLLS I MIRALPEIX  

Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf  

L'Ajuntament forma part del Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf, amb l'objectiu de 
potenciar la gestió integrada del litoral i coordinar la seva protecció, des d'un àmbit 
supramunicipal. El litoral i l'espai marí de la xarxa natura 2000 son l'objecte del treball del 
Consorci.  
La participació de l'Ajuntament i el Consorci en la Mesa Nàutica,especialment en la coordinació 
del grup de treball de medi ambient, representa un eficaç instrument per a reforçar els valors 
ambientals de l'espai i a l'hora de sumar recursos i treballs tècnics i científics dels ens que estan 
treballant en el territori. 
 

Suport a les accions de sensibilització i divulgació impulsades pel Consorci Colls 

Miralpeix:  

“Volem la Platja Neta”, 3 escoles participants, amb un total de 110 alumes 

“II Jornades de Governança del Litoral” juny 2016 dins la Fira Ambiental i una participació de 130 

persones. 

Suport i assistència al Consorci dins el comitè tècnic, en les accions desenvolupades durant l‟any.  

Veure memòria anual Consorci 2016 a: http://www.collsmiralpeix.cat/public/docs/cpxfhcke.pdf 

 

Vigilància i seguiment de la xarxa de camins 
El servei de medi ambient te cura de la vigilància de la xarxa de camins del municipi, en 
coordinació amb el Pla de Prevenció d'incendis, es fa el seguiment de la Xarxa Bàsica, i també el 
control i vigilància de la resta de camins i senders. En espacial també la seva connectivitat amb 
els municipis de l'entorn, i las vies pedalables intermunicipals. 
 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM 

 Programa de vigilància, control i seguiment dels espais naturals i rurals 

 

 

<Tornar índex document> 

 

http://www.collsmiralpeix.cat/public/docs/cpxfhcke.pdf
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=199
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1.4. Medi Urbà 
Vigilància i protecció de la contaminació atmosfèrica, salut ambiental i incidències ambientals en 
general. 
Control dels animals de companyia i animals periurbans. 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: PEREZ MARQUINA, M PILAR 

 Adreça:  Pl. de la Vila, 12 

 Horari: De 9 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 2027   Adreça-e: mediamb@vilanova.cat 

Destinataris/àries:   

 Altre inf.:  Web: http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/energia.html    

Forma prestació del servei: Gestió directa per l’entitat local 

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 1700 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT 

IMPORT: 472.150,37 €   

Programa pressupostari: CODI: 1724 NOM: MEDI URBÀ IMPORT:13.000 €   

 
 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
 
Capítol I 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Medi Urbà 3  1  4 17 % 76.223,03 € 

 
 
Capítol II i IV 

Org. Fun. Eco. Descripció 

Crèdits totals 

consignats 

Obligacions 

 reconegudes 

42 1724 2279901 CONTROL COLOMS 13.000,00 € 11.709,26 € 
      

42 1724 46300 

CENTRE ACOLLIDA ANIMALS ( 

MANCOMUNITAT) 100.363,00 € 100.363,00 € 

Total Medi Urbà 113.363,00 € 112.072,26 € 

%Execució pressupostària:  99 % 

 
 

mailto:mediamb@vilanova.cat
http://www.vilanova.cat/html/tema/medi_ambient/energia.html
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Total despesa Medi Urbà 

 

 

OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 

 

 Potenciar l'entorn paisatgístic, agrícola i marí de Vilanova i la Geltrú 
 

 

ACTIVITATS 

Control d’animals de companyia 
El servei de medi ambient te cura del control dels animals de companyia, amb el desenvolupament 
de programes de Cens i identificació d’animals, tinença responsable, programes contra els 
abandonaments, gossos potencialment perillosos, espais de lleure per gossos, i programes 
d'activitats amb gossos, esportives i de teràpia. 
 

Tràmits associats 

 Alta, baixa i/o modificació en el Registre Censal d'animals de companyia 

 Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA  ANIMALS DE COMPANYIA 

ACCIÓ: Cens d’animals de companyia 

Al 2016 s‟han donat d‟alta al Cens municipal 515 animals. 472 gossos (244 femelles i 228 

mascles) i 43 gats (22 femelles i 21 mascles). 

El total d‟animals censats a la ciutat al 2016 és de 4.050 (es calcula però que hi ha al voltant 

de 8.000 gossos a la ciutat) 

 

ACCIÓ: Llicències de gossos potencialment perillosos (GPP) 

Al 2016 s‟han rebut 48 sol·licituds i s‟han tramitat i lliurat 25 llicències. 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 76.223,03 € 

II  Despesa corrent 11.709,26 € 

IV  Transferències corrents 100.363,00 € 

 TOTAL 188.295,29 € 
€ 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=63
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=2000
https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=1941
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Al 2016, el total de llicències per a la tinença de GPP és de 137 al cens, però ens consten 

239 a l’ANICOM (registre general de la Generalitat) 

 

ACCIÓ: Denuncies i inspeccions relacionades amb els animals de companyia. 

S‟han tramitat 66 expedients relacionades amb gossos. 31 de denuncies ciutadanes; 18 de la 

policia local, 4 del SEPRONA, i d‟altres orígens 13. 

I 17 expedients relacionats en gats, tots 17 per denuncies ciutadanes. 

ACCIÓ : Espais de lleure per a gossos 

Gestió, seguiment i controls de l‟espai de gossos del Parc de Baix a Mar, i de l‟espai del Parc de la 

Torre d‟Enveja. 

 

Control del mosquit tigre 
Des de l'irrupció fa uns anys de la plaga de l'especia invasora mosquit tigre, els ajuntaments tenen 
cura del seu control,desenvolupant mesures de seguiment i informació, amb campanyes 
preventives i de control. 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA: CONTROL MOSQUIT TIGRE 

ACCIÓ: Repartiment de tríptics de la campanya 2016, durant el mes de juny , en domicilis 

particulars i tots els centres que es consideri oportú. 

ACCIÓ:Repartiment del conte “La piques arriba a la nostra ciutat”  a totes les escoles de primària i 

llars d‟infants , per a les seves classes i biblioteques  

ACCIÓ:Repartiment i col·locació de Cartells en llocs de gran afluència de gent com són els 

Centres Cívics, mercats, CAPS, esplais, centres esportius, etc... 

ACCIÓ:Col·locació de cartells es espais singulars: cementiri, espais de lleure per gossos. 

ACCIÓ: Campanya d‟Informació i sensibilització  per a tots els mitjans :  premsa  escrita, televisió , 

ràdio, web ajuntament. 

ACCIÓ:Exposició divulgativa de la Diputació de Barcelona  “El mosquit tigre un veí que ens 

incomoda”  del 22 de juny al 6 de juliol al CRIA.  

ACCIÓ:Actuacions en els espais públics: embornals, fonts públiques, jardins. 
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Control dels animals periurbans 
L'ajuntament treballa per a la ordenació de les Colònies de gats a la ciutat, amb la coordinació de 
les colònies que gestionen diferents entitats proteccionistes i amb la implementació de colònies 
municipals. Aquest control permet realitzar accions de sanitat animal, control de la salut dels 
animals i el seu control reproductiu. 
Així mateix l'Ajuntament te cura del control de la població de coloms i altres animals periurbans, 
amb campanyes de recollida, assessorament als veïns en el cas d'accions en immobles 
particulars, i mesures de prevenció per a evitar la seva reproducció. 

 

Accions/Indicadors: 

ACCIÓ : Colònies de gats   

Durant el 2016 l‟Ajuntament ha impulsat i controlat 4 colònies de gats ferals, La darrera s‟ha 

incorporat al programa de colònies a finals del 2016, a la zona de la Masia d‟en Dimes. 

PROGRAMA : CONTROL DE COLOMS 

ACCIÓ: Captures de coloms 

L‟any 2016 s‟han capturats en gàbia 482 coloms, en gàbies localitzades als Jardins Francesc 

Macià, Pl. Casernes, c/ Llibertat i c/ Llanza.  

En relació al 2015 s‟ha produït un significatiu descens en el nombre de captures, d‟un 42.35%. 

OVISTOP 

ACCIÓ: Denuncies i inspeccions relacionades amb coloms 

Al 2016 s‟han generat 26 expedients per queixes de coloms. 

 

PROGRAMA: BIODIVERSITAT URBANA 

ACCIÓ: reintroducció del falcó pelegrí a la ciutat. Projecte CAIXA NIU per al falcó peregrí al 

Campanar de Sant Antoni. 

 

Inspeccions empreses 
Un dels mecanismes de la protecció del medi ambient i l'entorn, es el control sobre aquelles 
activitats industrials potencialment contaminants o agressives amb el medi. Des de medi ambient 
es fa el seguiment incidències mediambientals, amb inspeccions a les empreses, seguiment de les 
denuncies i quan es necessari control dels paràmetres i/o vectors contaminants. 
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Accions/Indicadors: 

PROGRAMA: VIGILANCIA  AMBIENTAL DEL MUNICIPI 

ACCIÓ: Control ambiental  Componentes Vilanova. 

ACCIÓ: inspeccions i seguiment incidències benzinera BP 

 
Salut ambiental 
El Servei de Medi Ambient té entre les seves competències el seguiment i vigilància de la 
contaminació atmosfèrica del municipi, per mitjà de les inspeccions directes a les industries, 
activitats o focus potencialment contaminants, la gestió de les denuncies ciutadanes i la 
coordinació amb la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya i el 
seguiment de les estacions de mesura de la qualitat de l'aire que la Generalitat te en el municipi. 
 

Tràmits associats 

 Sol·licitud d'informe tècnic sobre dades meteorològiques 

 

Accions/Indicadors: 

Ponència Salut ambiental 

Conjuntament amb el departament de Salut, medi Ambient coordina la ponència  de salut 
ambiental, per tal de donar resposta a les demandes i Questions que per la seva trasnversalitat no 
poden ser resoltes des d'un sol departament municipal. I també per tal de decidir el model de 
gestió d'aquelles temàtiques , la competència de les quals no està prou definida. Aquesta 
ponència està integrada per representants de medi ambient, salut, urbanisme i habitatge, 
companyia de l'aigua. Policia local, mediació i atenció a la ciutadania. 

 

Seguiment antic abocador 
Des del tancament i segellament de l'antic abocador municipal d'en Coll d'en Ferran, l'Ajuntament 
realitza tasques de seguiment i control, tant pel que fa a l'emissió a l'atmosfera de gasos 
provinents de la potencial combustió interna encara existent, com de l'estat dels pous i aqüífer que 
envolta l'abocador. 
 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM  

 Programa de vigilància, control i seguiment dels espais naturals i rurals 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA: VIGILANCIA  AMBIENTAL DEL MUNICIPI 

ACCIÓ: control antic abocador Coll d‟en Ferran 

<Tornar índex document> 

https://www.vilanova.cat/jsp/tramits/detall.jsp?id=115
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=199
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1.5. Projectes socials i Participació 
Projectes basats en el respecte a la persona i la comunitat 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: MORENO PALOMO, CARMEN 

 Adreça:  Pl. de la Vila, 12 

 Horari: De 9 a 14h de dilluns a divendres 

 Telèfon: 93 814 00 00 Ext. 2025   Adreça-e: mediamb@vilanova.cat 

 Altre inf.: Web: http://energia.vilanova.cat/general/index.php   

Forma prestació del servei:  Gestió directa per l’entitat local 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 1700 NOM: ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT   

IMPORT: 472.150,37 €  

Programa pressupostari: CODI: 1722 NOM: ACCIÓ MEDI AMBIENT                    

IMPORT: 73.973,80 € 

 
Despeses (agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Projectes socials i Participació 5    5 7 % 39.619,84 € 

 
 
Capítol II i IV 

Org. Fun. Eco. Descripció 

Crèdits totals 

consignats 

Obligacions 

 reconegudes 

42 1722 2279900 ACCIÓ MEDI AMBIENT 40% 24.678,00 € 29.589,52 € 

      

 Total Projectes socials i Participació 24.678,00 € 29.589,52 € 

  %Execució pressupostària:  Partit  Comu.i Edu. Amb. 120% 

 
 
 
 
Total despesa Projectes socials i Participació 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 39.619,84 € 

II  Despesa corrent 29.589,52 € 

IV  Transferències corrents - 

 TOTAL 69.209,36 € 

€ 

mailto:mediamb@vilanova.cat
http://energia.vilanova.cat/general/index.php
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OBJECTIUS inclosos al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 

 Potenciar l'entorn paisatgístic, agrícola i marí de Vilanova i la Geltrú 

 Fomentar l'estalvi energètic 

 

ACTIVITATS 

Economia social 
L’Economia Social i Solidària és aquella que situa la persona i la comunitat al centre de la seva 
activitat, i prioritza el benestar col·lectiu per davant del benefici econòmic. L’orienten principis com 
la transparència, la participació, la sostenibilitat, l’equitat, la inclusió, la solidaritat, la col·laboració i 
compromís amb la comunitat, amb una clara voluntat transformadora davant l’actual context de 
desequilibri, desigualtat i exclusió social.  

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM  

 Programa banc de terres i horts urbans i socials 
 

 

Accions/Indicadors: 

PROGRAMA MONEDA SOCIAL 

ACCIÓ: gestió municipal, balanç 2016 i inclusió a les taxes.  

Seguiment i control aspectes relacionats amb la moneda social, tals     com els pagaments 

amb turuta en les 3 edicions dels mercats de  segona mà i Festa de l‟animal. 

ACCIÓ: Informació i promoció de la moneda social. 

 Implicació  dins dels col·lectius socials i  dels horts urbans i socials i Col·laboració i elaboració 

diferent material gràfic per a la promoció de la moneda social. 

 

PROGRAMA: ECONOMIA SOLIDÀRIA 

ACCIÓ: Col·laboració en l’elaboració de la proposta per a l’adhesió a la   Xarxa d’economia 

social i solidària. 

ACCIÓ: Contribució en l’elaboració del Pla d’Acció 2017 d’economia social i solidària de 

Vilanova i la Geltrú. 

 Descripció i elaboració de les fitxes de les activitats mediambientals què contribueixen a la 

implementació del Pla d‟acció 2017  d‟economia social i solidària. 

 

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=63
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Objectiu.aspx?ObjID=64
http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=201
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Relacions Entitats 
Foment teixit associatiu 
 

 

Accions incloses al Pla d’Actuació Municipal 2015/19 –PAM  

 Programa Agencia Local de l‟Energia 

 

Accions/Indicadors: 

Consell municipal del medi ambient 

El Consell de Medi Ambient es l'ens de participació, relació i coordinació de l'Ajuntament amb els 
agents socials i veïnals.  
Compleix la tasca de fòrum de debat sobre el model de ciutat que volem, i també de vehicle per a 
transmetre informació de l'activitat municipal cap a les entitats. 

 

PROGRAMA : CONSELL DE MEDI AMBIENT 

ACCIÓ: 3 reunions  del Consell de medi ambient: juny, juliol i desembre.     

Informació i debat sobre diferents temàtiques mediambientals de la ciutat: Revisió  del Pacte 

d‟alcaldes, del PAES, i les noves  propostes del Pacte pel Clima i l‟adaptació. Temes relacionats 

amb la custòdia del territori. Seguiment control ambiental fàbrica Componentes. Temes diversos 

sobre biodiversitat i urbanístics de la ciutat. 

ACCIÓ: Constitució i reunions de la comissió permanent del Consell. 

 

PROGRAMA: PRÀCTIQUES ESTUDIANTS, COL·LABORACIONS  TBC i PLANS 

D’OCUPACIÓ 

S‟han desenvolupat acompanyament i tutoratge durant les seves estades a la  Corporació. 

ACCIÓ: Pràctiques estudiants 

 1 estudiant  UdG Ciències Ambientals: seguiment, vigilància espais naturals. Participació en 

tasques de prevenció d‟incendis. Estudi i seguiment biodiversitat. 

2 estudiants UB Psicologia. Màster Gestió Ambiental: Estudi de canvi climàtic i pesca, Biodiversitat 

i seguiment d‟aspectes relacionats amb el medi ambient. 

ACCIÓ: Col·laboració TBC 

1 Reforç de vigilància espais de gossos i gats des de 26.01.2015 fins 24.10.2106.  

ACCIÓ: Plans d’ocupació  

1 reforç administratiu. Començament: 16 novembre 2015 Termini:   15 maig 2016.  

http://governobert.vilanova.cat/pam2015-2019/Accio.aspx?ID=203
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1 reforç administratiu: suport tasques administratives de 01/02/2016 a 20/05/2016. 

PROGRAMA: GARRAF COOPERA 

ACCIÓ: Conveni de Custòdia del Turó del Seu amb Garraf Coopera.  

S‟ha impulsat el conveni de col·laboració amb l‟entitat per a desenvolupar projectes de custòdia, 

de permacultura i de restauració de camins, entre ells el  Projecte Camí Ramader de la Marina. 

ACCIÓ: Suport a les diferents activitats de l’entitat en la seva execució, divulgació i 

valoració. 

PROGRAMA AVALUACIÓ DE RISCOS LABORALS TÈCNICS 

ACCIÓ: S‟ha col·laborat amb el servei de prevenció de riscos en l‟Anàlisi  i estudi protocols 

avaluació de riscos Fase 1 i 2, Actualització dels procediments en les actuacions dels estudis   

d‟avaluació de riscos fase 1 i 2, tècnics de Medi Ambient i la coordinació per a les   elaboracions 

dels documents. 

ACCIÓ: Jornada formativa/informativa als tècnics de medi Ambient per part  del Servei de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

<Tornar índex document> 
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1.6. Administració general del Servei de Medi Ambient  
Redacció dels plans i programes, valoració dels objectius i propostes de ciutat, i priorització dels 
plans d'acció. Coordinació amb altres departaments. Comunicació i difusió dels objectius i 
realitzacions: Relacions i participació ciutadana, amb entitats i col·lectius de l'àmbit ambiental i 
veïnal. 

 

DADES BÀSIQUES  

 Responsable: GARRIGA ELIES, ENRIC 

 Telèfon: 938 140 000 Ext. 2027 Adreça-e: mediamb@vilanova.cat  

 

DADES ECONÒMIQUES 

Programa pressupostari: CODI: 1700 NOM:ADMINISTRACIÓ GENERAL MEDI AMBIENT 

IMPORT: 472.150,37 €   

 
 
Despeses(agrupat per capítols) 
 
Detall recursos humans. Personal Intern. 
 
Capítol I 
 Nivell lloc de treball 

A            C          D          E 
Núm. 
Persones 

% anual  
dedicació 

Cost Imputat  
a Línia Servei 

Administració general Medi 
Ambient 

6  3  9 21 % 117.640,43 € 

 
 
Capítol II i IV 

Org. Fun. Eco. Descripció 

Crèdits totals 

consignats 

Obligacions 

 reconegudes 

42 1700 21200 

EQUIPAMENTS 

MEDIAMBIENTALS 13.000,00 € 3.308,95 € 

42 1700 21400 MANTENIMENT VEHICLES 6.000,00 € 1.983,72 € 

 Total Administració General Medi Ambient 19.000,00 € 5.292,67 € 

  %Execució pressupostària:  28% 

 
 
Total despesa Administració general del Servei de Medi Ambient 

 

Capítol 
 

Descripció  
 

Import  

I  Personal de plantilla 117.640,43 € 

II  Despesa corrent 5.292,67 € 

IV  Transferències corrents - € 

 TOTAL 122.933,10 € 
€ 

mailto:mediamb@vilanova.cat
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ACTIVITATS  

 

Difusió, Webs i Comunicació 2.0 

Remarcant la importància de la comunicació i la divulgació, i el compliment de l'objectiu de 
sensibilització al voltant de tota la temàtica ambiental, el servei de medi ambient impulsa les eines 
i plataformes necessàries per al seu desenvolupament. El manteniment del web municipal, de 
blogs temàtiques dels diferents projectes, els espais de Facebook i Twitter, els butlletins 
Electrònics i les notes de premsa son alguns dels instruments. 

 

Educació Ambiental (CRIA)-Centre de Recursos i Informació Ambiental. 

El CRIA, representa l'espai de coordinació i realització de les activitats i la informació ambiental. 
Es un punt d'informació de medi  ambient, però també l'espai de reunions, tallers, seminaris, 
conferencies, exposicions, etc. 
Així mateix es un espai multifuncional on els propis departaments municipals reuneixen equips 
transversals, i on també entitats de la ciutat poden desenvolupar alguna de les seves activitats. 

 
Flota Municipal de bicicletes 

L‟ajuntament de Vilanova i  gaudeix del servei de bicicletes coordinat pel departament de medi 
ambient, amb la finalitat de promoure una mobilitat més sostenible, disminuir les emissions de 
CO2, ser més eficients; en energia, temps i economia, i exemplificar accions sostenibles cap a la 
ciutadania que es realitzen pel propi ajuntament. 
 
    Bicicletes: 

4 Bicicletes elèctriques, operatives 2 
2 Moutain Bike  
12 Bicicletes  

 

 
Pla municipal d’estalvi energètic 

El servei de medi ambient, coordina amb serveis viaris, urbanisme i Neapolis, el Pla municipal 
d'estalvi energètic, amb la finalitat d'incidir sobre  els Equipaments Municipals i sobre l'Enllumenat 
públic, per tal d'assolir una disminució en el consum energètic, i una adequació de les 
instal·lacions públiques.  
Treballa també en la Formació per tal de promoure hàbits personals i bones practiques entre els 
treballadors municipals. 
 

Ponència d’activitats 

Des del departament de medi ambient es col·labora en la ponència d'activitats i en la comissió de 
l'espai públic per a coordinar totes aquelles activitats que tenen lloc a la via pública per tal 
d'ordenar les necessitats municipals i la necessària coordinació amb els entitats promotores de les 
activitats. 
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Xarxa de pobles i ciutats cap a la sostenibilitat (Diputació) 

L'Ajuntament de Vilanova , per mitjà del servei de Medi  Ambient forma part de la Xarxa, que sota 
la coordinació de la Diputació de Barcelona, desenvolupa propostes i projectes de caire ambiental, 
a partir de les línies estratègiques marcades per la unió europea.  
L'Ajuntament forma part dels diferents grups de treball (energia, educació ambiental, litoral, horts, 
etc), que de manera sectorial van treballant i desenvolupant les diferents propostes i programes. 
 

Indicadors: 

Tipus* Medi ambient  2015 2016 

CE 
Medi ambient urbà. Núm. persones en plantilla adscrites al 

servei 
2 2 

CE 
Medi ambient urbà. Superfície en kilòmetres quadrats del 

nucli urbà. 
6,84 6,84 

CE 

Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació 

acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. Núm. 

persones en plantilla adscrites al servei 

4 4 

CE 

Medi ambient urbà: protecció contra la contaminació 

acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. 

Superfície en kilòmetres quadrats del nucli urbà. 

6,84 6,84 

*Indicadors CE. Cost efectiu del servei 

 

 

 

<Tornar índex document> 

 



 

Memòria Servei de Medi Ambient 2016  Pàg.39 de 39 

 

 

Valoració  

El Servei de Medi Ambient ha consolidat la seva tasca durant el 2016, en tres línies bàsiques. 

L’acció de sensibilització i educació ambiental cap a l’exterior adreçada tant a la població 

jove com a la ciutadania en general; L’acció sensibilitzadora dins de la pròpia organització i les 

actuacions tranversals amb altres departaments; i l’acció de gestió i protecció del territori en el 

sentit més ampli.  

Tota l‟activitat està sempre vinculada en l‟optimització tant dels recursos humans com econòmics, i 

insistint molt en la tasca  transversal dels temes de sostenibilitat amb la resta d‟actuacions i 

competències municipals. Aquesta serà sens dubte la gran tasca del futur immediat, ambientalitzar 

l‟organització de manera que des de tots els llocs de treball, polítics i tècnics, es prengui 

consciencia de la necessitat  d‟una gestió compatible amb els tres principis de la sostenibilitat: 

l‟ecologia, l‟economia i l‟equitat. 

 

 

<Tornar índex document> 

 

 


