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Àrea de territori i Espai Urbà  
Regidoria d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 
Servei de Medi Ambient 

 

CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT 

Esborrany de l’acta de la reunió del dimarts 27 de novembre  de 
2018   LLOC: CRIA 

 

Assistents 

Jose Luis Martinez, AAVV Sant Joan 
Josep Vivanco, FAV VNG 
Ton Dalmau, Ecol3VNG 
Carme Dastis, Ecol3VNG 
Joan Toledano 
Ramon Zambrano, APMA 
Juan Miquel Cano 
Joaquim Olivé, UPC 
Sara Gascón, APMA 
Gerard Llobet, regidor  
Jaume Marsé, regidor 
Carles Pèriz, CCOO 
Xavier Ruiz, CVC 
Felix Senabre, AV Barri de Mar 
Sacco Orazio, AV Barri de Mar 
Aida Navales, Plataforma Camins Escolars 
Rubén Hernández, Associació Edulis 
Carles Lluch, Garraf Coopera 
Carsten B.Andersen, Garraf Coopera 
Gemma Roset, Aj.Vilanova 
Neus Pijoan, Aj.Vilanova 
Enric Garriga, Ajuntament de Vilanova 
F.Xavier Serra, regidor de medi ambient 
 

Excusen 

Ariadna Llorens, regidora 
Carlos Remacha, regidor 
Nuria Plana, defensora de la ciutadania 

Desenvolupament de la reunió:  

1.-El regidor F.X.Serra, dona la benvinguda als assistents i fa la 
presentació d’aquesta nova edició del Consell Municipal de Medi Ambient. 
Informa del canvi d’ubicació de departament , que passa d’estar ubicat al 
CRIA i a la Casa Olivella, per unificar-se en un sol equipament a Can 
Pahissa. 
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També , comunica el canvi proper en la direcció del departament, amb la 
jubilació del fins ara cap , al que agraeix els serveis prestats, Enric Garriga , 
que serà substituït per a la cap de Salut i Medi Ambient, Neus Pijoan. 
 
2.-A continuació sotmet a aprovació l’acta de la reunió anterior, que 
s’aprova per unanimitat i sense cap més comentari. 
 
3.-Xavier Serra informa de l’estat de la temàtica de Componentes 
Vilanova.  
 
Informa dels resultats que es van presentar fa uns dies de l‘estudi 
encarregat al laboratori de medi ambient de la UPC, i de la recent reunió 
per presentar-los al col.lectiu de veïns, entitats i grups municipals; Explica 
que l’estudi sobre la qualitat de l’aire va posar en evidencia els diferents 
nivells de concentració dels compostos orgànics volàtils i que en algun cas, 
com el del benzè, donaven unes puntes  preocupants. Explica també que se 
segueix amb els contactes amb la fàbrica, per desplegar totes les mesures 
correctores que facin falta per evitar aquests episodis puntuals, deguts ales 
emissions difuses. 
 
Informa també de la recent reunió amb la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, amb presencia dels veïns i membres de entitats, AAVV i regidors 
de la oposició. En aquesta reunió que va qualificar de positiva perquè 
tothom va poder explicar i expressar les seves inquietuds, la Generalitat va 
informar de l’estat de l’autorització ambiental, i sobre la normativa vigent i 
els procediments que s’estan duent a terme. 
 
Comenta que els principals acords son: fer noves inspeccions per part de la 
Generalitat, per a contrastar el nivell de compliment dels requisits de 
l’autorització ambiental i de les mesures correctores proposades; Realitzar 
un nou estudi de soroll per a valorar els nivells actuals; ubicar de nou la 
Unitat Mòbil per a fer un control més exhaustiu de les emissions i 
immissions de la fàbrica, especialment de les emissions difuses 
(possiblement durant dos mesos en la època de màxima afectació segons la 
modelització anterior); realitzar un estudi de caracterització de les 
immissions particulades; fer el contacte amb salut per a valorar els efectes 
d’aquestes puntes de benzè; estudiar la traçabilitat dels subproductes 
utilitzats per la fàbrica per intentar esbrinar si son la causa original 
d’aquestes desviacions. I també convocar una nova trobada en uns 4 
mesos. La Generalitat es va comprometre també a no donar l’autorització 
definitiva fins a no haver aclarit tots aquests aspectes i tenir els resultats de 
les diferents proves. 
 
Jaume Marsé (CUP), comenta que malgrat tot això ja hi ha una resolució 
provisional favorable; que l’estudi dona resultats molt preocupants, i que 
caldria revisar l’informe urbanístic i denunciar la suposada comptabilitat 
urbanística. 
 
Felix Sanabre (AV Mar), al seu torn, es queixa de que no s’hagués actuat 
abans, i que sigui com sigui cal eliminar les emissions difuses. Valora 
positivament que en breu es faci aquesta reunió entre la fàbrica i la UPC. 
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Xavier Ruiz (CVC), pregunta sobre la convocatòria i comenta que el CVC no 
l’havien rebut, i segueix exposant la problemàtica continua de la fàbrica 
sobre la zona residencial de Les Llunes, amb les afectacions per les 
emissions difuses, la afectació per la contaminació de les aigües, afectació 
sobre els arbres plantats , i la mala solució urbanística proposada. També 
que comenta que la situació es inacceptable, i que ja se’n tenia 
coneixement en el primer estudi que van encarregar els veïns a la URV. 
 
Gerard Llobet (PSC), defensa la tasca dels tècnics municipals i reforça el 
compromís i la implicació de l’Ajuntament en la millor resolució d’aquesta 
temàtica. Comenta com exemple, el protocol d’avisos definit amb els veïns, 
policia local, i serveis tècnics municipals. 
 
El regidor Serra, comenta i explica els diferents punts esmenats i fa esment 
a la voluntat expressada per la fàbrica per a col·laborar es les solucions i 
evitar el màxim les molèsties. 
 
J.Marsé, es mostra en desacord amb els comentaris expressats  i insisteix 
en que les modificacions no substancials també s’han de demanar. Segoins 
Marsé, el límit de  5mg/m3 anual, també s’ha superat. 

4.-Enric Garriga, Informa de la proposta 0,5 IBI, aprovada pel Ple del 
passat 5 de novembre. 

Comenta que el Ple, va recollir la proposta de Garraf Coopera, que a la seva 
vegada recollia una proposta de la Xarxa de Custòdia del Territori, que ja 
s’havia presentat en aquest mateix Consell, i que l’ajuntament ja estava 
treballant, de dedicar el 0,5% de la recaptació del IBI a la protecció del 
medi natural. Explica que l’argumentari es basa, en que la construcció es el 
principal depredador del territori, i per tant es coherent que la recaptació 
derivada de la construcció , una part, es dediqui a la remediació, protecció, 
o custodia del mateix territori, especialment del medi natural o de les zones 
més fràgils. 

La moció aprovada , però va més enllà i vehicula aquesta idea a una camp 
més ampli d’accions especialment amb els efectes del canvi climàtic. I així 
mateix demana que la programació de les activitats per a destinar els 
recursos es faci de manera coordinada i participativa amb les entitats que 
treballen aquestes temes en el territori. 

5.-Seguidament el Consell exposa la darrera Informació sobre l’estat del 
Camí Ramader de Marina. 

Carles Lluch (Garraf Coopera) explica la situació actual, els treballs ja 
consolidats a la zona de l’Ortoll, i els treballs iniciats a la Serra de Bonaire, 
Pla dels Cabridets, etc. El camí recuperat prop de la Talaia, i el projecte de 
senyalització que s’està desenvolupant amb el suport de la Diputació de 
Barcelona. 

E.Garriga, comenta per la seva banda, que per aquest camí, es va fer fa un 
dies la nova baixada dels cavalls de la Fundació Miranda, i que aquest 
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projecte a més de tots els aspectes socials, turístics , territorials, te també 
un component ambiental important, amb el treball conjunt amb el Parc del 
Garraf, espai on els cavalls passen l’hivern, que ajuden al desbrossament i a 
la prevenció dels incendis forestals. Aquests es un projecte absolutament 
transversal, i amb molts components de molts camps de treballs diferents. 

Explica que ja s’està ultimant la proposta d’adhesió de Vilanova a 
l’associació Camí Ramader de Marina, impulsada inicialment pels municipis 
de Lluçà, Llívia i Santa Margarida i els Monjos. 

Carles Lluch, insisteix en la temàtica social del projecte i en la petició a 
l’ajuntament de donar a conèixer el projecte i donar-li suport, i en la 
necessitat de documentar i oficialitzar tots aquests camins. 

Per la seva banda Karsten Andersen, comenta que cal acabar alguns trams i 
sobre tot les connexions; que cal solventar el creuament de la C-246, i 
l’altra punt conflictiu que es el creuament del camí ramader amb la 
carretera de l’Arbós.  

6.-El Regidor Serra explica a continuació l’estat de les accions aprovades 
per la  AMO i adjudicades a medi ambient. 

Comenta la situació del projecte de caramel sostenible, que ja es troba en la 
darrera fase, a punt d’iniciar la campanya de difusió, i que des de 
l’ajuntament a més del suport via AMO, també es va donar un important 
suport en recursos econòmics a traves dels pressupostos participatius. Tant 
la FAC com la Vinagreta, entitats impulsores del projecte, segueixen 
treballant, en els darrers detalls comunicatius i de logística. 

Sobre el centre de resiliència, Ton Dalmau (Ecol3VNG) explica els 
antecedents basats en el moviment de Transició i le spropostes de 
l’associació Ecol3, de construir una societat més justa insostenible, a partir 
de la producció local, la cooperació i la solidaritat; i com fer això Vilanova ja 
disposa d’un excel.lent instrument que es la turuta, la moneda o unitat 
d’intercanvi (moneda social) local . 

Un centre de resiliència, ha de ser un espai on poder precisament 
desenvolupar, debatre i intercanviar estratègies i propostes, executives si 
formatives, per tal d’assolir capacitat de fer front als nous reptes derivats 
del canvi climàtic, de la crisi ecològica , econòmica i social que afecta al 
planeta. Un espai on impulsar les respostes positives si creatives a les 
noves necessitats derivades de la crisi. 

Per això es proposa que Can Pahissa, aprofitant la nova ubicació del 
departament de Medi Ambient, esdevingui aquest centre-escola, per 
impulsar la producció local i, on a més dels serveis municipals, hi puguin 
també interactuar altres entitats vinculades al moviment de transició o als 
projectes ambientals i socials actualment en marxa. 

Dalmau afegeix que la proposta es pot trobar al web de www.turuta.cat  i 
on hi ha també una proposta per a que les entitats s’hi puguin adherir. 
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E.Garriga, comenta que aquest projecte te relació amb els altres tractats 
com el Pla d’adaptació al canvi climàtic, el 0,5% de l’IBI, etc...i que tot 
plegat ens ha d’ajudar a ser més resilients. 

El Consell recolza i dona suport a aquesta proposta, i acorda convocar una 
reunió de treball per a desenvolupar-la. 

7.-Gemma Roset explica el punt següent sobre el Projecte Biodiversitat 
urbana. 

Roset, comenta la nova proposta de treball del departament, que en resum 
tracta de posar en valor tota aquells aspectes de la ciutats que tenen a 
veure amb la fauna i la flora urbana. 

Comenta les accions ja realitzades fins ara com la instal.lacio de caixes nius 
per a ratspenats, hotels d’insectes, Caixa niu del falcó, la renaturalizació del 
Torrent de Sant Joan o de la platja del Far, el seguiment del Corriol 
Camanegre,  els projectes de senyalització i divulgació, els projectes de 
seguiment científic, etc,  

I les noves propostes com l’Estudi i cens de les aus urbanes / i salvatges; 
seguiment i manteniment dels caixes nius ja instal·lades. (rat penats i falcó) 
;Creació  i conservació d’habitats dins de ciutat i en espais naturals propers 
o espais de transició; Instal·lació de caixes nius per altres espècies (oreneta 
cuablanca, i altres);Seguiment i control d’espècies exòtiques invasores; 
Activitats d’educació ambiental per a la protecció de la biodiversitat i difusió 
ambiental; Nous espais amb hotels d’insectes o similars; Jardins 
comestibles i experiències similars; Informar, sensibilitzar, impulsar el 
conreu de plantar arbusts o arbres, autòctons aromàtiques, etc.; Accions de 
promoció de jardineria sostenible i ecològica als ciutadans. I també 
Obertura canal en una xarxa social amb el nom BIODIVERSITATVNG. Per tal 
de sensibilitzar de la riquesa patrimonial natural que tenim. 

Garriga explica que es tracta en definitiva de posar en valor la biodiversitat 
urbana i vehicular el treball de voluntariat i de participació ciutadana. 
 

Joan Toledano, comenta la temàtica dels coloms a la ciutat i la necessitat de 
mantenir aquest equilibri ambiental entres especies i espais.  

Jaume Marsé, demana que es faci un seguiment de les actuacions en la 
jardineria, tant pel que fa a les mesures de poda (especies, època, etc) com 
de les especies invasores que es planten. 

Carles Périz (CCOO) comenta sobre les competències en verd urbà, i la 
necessitat de coordinació i acció transversal entre departaments. 

G.Roset, respon que s’està elaborant un pla director del verd urbà, que 
donarà resposta a totes aquestes inquietuds. 

Joan Toledano, comenta que cal diferenciar entre arbres monumentals i 
arbres ornamentals. 
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El Consell obra un debat sobre el valor dels arbres, i la qualitat de vida dels 
mateixos, especies, espais, rec, etc. 

G.Roset respon que el Pla d’adaptació al Canvi Climàtic que s’està 
elaborant, a contempla aquest aspectes. 

8.-A continuació el Consell presenta el debat sobre la Xarxa de vies 
verdes: Carril bici c.BV2115 / via verda. 

Aida Navales de la Plataforma camins escolars, exposa inicialment la crítica 
al projecte de carril bici per la BV2115 presentat pel seu elevat cost i al 
manca d’utilitat per a la població. Explica que la Plataforma ha elaborar una 
proposta alternativa, que l’està presentant als col·lectius veïnals i ciutadans, 
i que te força acceptació. 

Segons NAvales, cal enxarxar la ciutat i els centres d’interès (INS, escoles, 
AAVV, etc), i que no acaba d’entendres la proposta oficial i l’interès de 
l’ajuntament en aquesta proposta: Des de la Plataforma proposen que la 
ciutadania conegui la seva i pugui decidir quina es més necessària. 

Carles Lluch demana que es revisin les dues propostes , ja que sembla que 
només hi ha una diferencia de 175 m. 

J.Toledano, comenta que caldria la presencia d’un tècnic de mobilitat per a 
poder donar les explicacions i fer les valoracions necessàries. 

T.Dalmau, al seu torn, comenta que quan es va debatre el Pla de Mobilitat, 
de manera participativa, no es va plantejar cap altre alternativa a aquesta 
proposta oficial. 

C.Périz, esmenta que cal tractar els temes transversalment (mobilitat, 
urbanisme, medi ambient, promoció econòmica, participació etc), que cal 
definir una veritable xarxa de carrils bici i sobre tot amb bones connexions; 
i que cal també valorar tots els aspectes econòmics. 

F.Sanabre comenta la dificultat de connectar la ciutat amb Baix a Mar, i 
dona suport a la proposta de la Plataforma. 

El regidor Serra, explica que la proposta municipal, respon a diferents 
necessitats, entre ells la de millorar la seguretat de ciclistes i vianants, 
donar resposta a la demanda de gran nombre d’usuaris del càmping , de les 
urbanitzacions del voltant, i dels centres de treball propers. Que es farà 
amb una subvenció de la Diputació, i en base a una ampliació de la 
carretera actual. Sobre el tema de la expropiació, explica que al ser una 
tema d’ampliació de la carretera, no queda afectada per la temàtica del 
Eixample Nord. 

J.Marsé, demana que el Consell es posicioni sobre la proposta presentada. 
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El Consell acorda donar suport a la via verda alternativa i demana que això 
es traslladi al govern, de manera que es pugui valorar la seva viabilitat i 
possible complementarietat. 

S’acorda també fer una reunió amb mobilitat per poder conèixer i debatre 
més a fons les propostes. 

9.-en el capítol de precs i preguntes, Felix Sanabre, pregunta sobre el camí 
de ronda a Sitges, la situació de la denuncia al Xalet de la Sal sobre el camí, 
i l’estat de les palmeres i el significat dels claus enganxats. 

E.Garriga li respon, sobre el camí de ronda, que el projecte està fet per part 
del Ministerio i que estan a l’espera de tenir partida pressupostària; sobre el 
xalet de la Sal, que el tema esta en via judicial, i que la properament hi 
haurà una vista per dictaminar qui te la raó; i finalment sobre el tema de 
les palmeres, farem la petició d’informació a serveis viaris. 

10.-Com no hi ha més precs i preguntes , es clou la reunió a les 20.47 h. 

  

 
 


