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CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT 

 
Esborrany de l’ACTA  de la SESSIÓ  del 30 de juny de  2016 
 
ASSISTENTS: 
 
Castro Ferro, Enrique – Garraf Coopera - Plataforma Defensa de l’Ortoll 
Alentorn, Mike – Transició VNG – Plataforma Defensa de l’Ortoll 
González, Estela – Associació de veïns Molí de Vent 
Marta Jofra- regidora de la CUP 
Marsé Ferrer, Jaume – APMA 
Mansilla, Antoni – ADEPG 
Hernàndez, Rubén – ASSOCIACIÓ EDULIS 
Felix Sanabre – AAVV Barri de Mar 
Carme Nàjera - Projecte Garraf Coopera 
Andreu Bosch – APMA 
Joan Raventós – AE Talaia 
Vinyals, Queti – ERC Vilanova 
Isart, Xavier – Coordinador de l'àrea de Territori i Espai Urbà 
Felix Ruiz – Aj.Vilanova-Neapolis  
Garriga, Enric – Cap de Servei Medi Ambient 
Garcia Guinda, Carles – Cap de Servei Projectes comunicatius 
Llorenç Guim, Enginyer municipal, Aj.Vilanova 
Llobet, Gerard –Regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient  
 
Consell 
 
1.- El regidor Gerard Llobet dona la benvinguda als assistents i 
presenta l’ordre del dia de la sessió d’avui. 
 
2.-Sobre el primer punt :Informació sobre la Modificació puntual del Pla 
General d'Ordenació en el sector Eixample Nord, el regidor introdueix el 
tema i explica el procés d’informació que s’està duent a terme i l’ampliació del 
termini d’exposició pública. Explica la motivació de la modificació del Pla 
General i remarca la importància del projecte de modificació. 
 
Xavier Isart, explica els punts més importants de la proposta de modificació,que 
es un sector estratègic per emplaçament, accessibilitat i posició en relació a la 
ciutat i a les grans infraestructures. Explica la qualificació actual en el 
planejament i la potencialitat reconeguda per la planificació territorial 
supramunicipal com a espai de desenvolupament estratègic dins de l’àrea 
metropolitana. 
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Explica que l’actual Pla general determina l’Eixample Nord com un únic sector 
de planejament, amb paràmetres de densitat baixa; una ordenació que no 
s’adequa a les necessitats actuals de la ciutat i és inviable econòmicament i 
ambientalment. Atesos els objectius  de disposar de sòl per activitats 
econòmiques,per equipaments (Hospital) per garantir un creixement de ciutat 
sostenible, compacta, complexa i cohesionada, es proposa  dividir el gran i únic 
sector en 3 sectors independents i mantenir l’equilibri dins dels 3 sectors entre 
sòl per activitats econòmiques i residencial. 
 
Es proposa també incorporar i recuperar els torrents com a connectors verds i 
amb els espais naturals del Parc del garraf i com a portes d’entrada a la ciutat. 
 
Finalment explica el calendari a curt termini i a mitjà i llarg termini, i l’estat dels 
convenis amb l’INCASOL per a la protecció de Platja Llarga. 
 
En el torn de debat,  Jaume Marse manifesta la seva crítica al funcionament del 
Consell de Medi Ambient, reclamant que sigui més participatiu, amb més diàleg, 
que torni a funcionar la comissió permanent per a preparar-lo, etc. Reclama 
també que s’enviïn i aprovin les actes de les sessions anteriors. 
 
Sobre l’eixample nord, critica el creixement i expressa les diferencies entre 
sostenibilitat econòmica i sostenibilitat.  
 
G.LLobet i X.Isart defensen la planificació, la integració de la modificació en la 
planificació territorial del País. 
 
Mike Alentorn, manifesta e desconeixement existents sobre els convenis amb 
l’Incasol  i Platja Llarga, i demana més informació. 
 
Altres intervencions aporten opinions semblants. 
 
Enrique Castro, opina també que el Consell hauria de millorar el funcionament i 
comenta la dificultat a vegades de tenir informació sobre els temes. 
 
G.Llobet els hi contesta que intentarem canviar l’estructura del Consell  i 
proposa la creació d’un grup de treball sobre l’Eixample Nord. 
 
3.-G.Llobet presenta i explica el  projecte de Catàleg de Masies. Un treball que 
s’ha fet per catalogar les masies i cases rurals en el sol no urbanitzable de 
Vilanova i la Geltrú, i que per mitjà d’un Pla Especial, permetrà millorar la seva 
protecció i conservació. 
 
4.-El regidor presenta el següent punt : presentació del “projecte de 
restauració mediambiental de la  Platja del Far de Sant Cristòfol” de la 
Demarcació de Costes a Catalunya. 
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X.Isart, explica les característiques i els punt més importants d’aquest projecte, 
que permetrà renaturalitzar la Platja del Far, i recuperar la seva morfologia i 
vegetació pròpies d’un ecosistema dunar, que servirà també com element 
esmorteïdor de l’erosió de la costa, i contribuirà a les mesures d’adaptació al 
canvi climàtic que està impulsant l’ajuntament. 
 
El projecte s’executarà passat l’estiu. 
 
5.-E.Garriga  presenta un resum dels diferents  els projectes de conservació 
de la biodiversitat  urbana :  Reintroducció del Falcó, divulgació aus 
aquàtiques, protecció del Corriol Camanegra (Projecte de renaturalització del 
Torrent de Sant Joan) i protecció de la salamandra. 
 
Explica  el treball amb diferents experts per fer el seguiment del falcó pelegrí a 
la ciutat, i els acords amb la parròquia de Sant Antoni per instal·lar una caixa 
niu al campanar que faciliti l’assentament definitiu dels exemplars detectats en 
aquest espai. 
 
Explica el projecte de divulgació del potencial en aus aquàtiques, a la platja, 
port i litoral vilanoví, i la proposta de col·locar cartells informatius i 
sensibilizadors sobre aquesta riquesa ambiental i de biodiversitat. 
 
Explica també, el projecte de protecció de la salamandra, amb la construcció 
d’una bassa al fondo de les oliveres, amb col·laboració amb l’associació Alytes i 
el Parc del Garraf.  
 
Finalment,  X.Isart explica el projecte de renaturalització del Torrent de Sant 
Joan, una proposta que ha de millorar els aspectes ambientals de la 
desembocadura del torrent, i protegir l’espai de la platja, tant pel que fa a la 
flora com la fauna, amb les especies emblemàtiques del corriol camanegre o el 
salicornià. 
 
L’objectiu es convertir aquesta zona en un petit aiguamoll que serveixi com a 
hàbitat per aquestes espècies, i també com a espai de pas entre la 
desembocadura del Foix, la riera de Ribes i el Delta del Llobregat, per les aus 
migratòries. 
 
Comentem les accions fetes recentment, per l’ajuntament per a millorar la 
salubritat de la zona, degut a la problemàtica per la salut i d’olors que 
representava l’aigua estancada amb l’augment de les temperatures, i l’acció 
que es va realitzar per a la protecció del niu i la posta de corriol que es va 
detectar a la platja. 
 
6.- G.Llobet comenta el contingut general de les Subvencions demanades amb 
el Consell Comarcal als fons FEDER. S’ha fet un recull de propostes dels 
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diferents ajuntaments, i per part de Vilanova s’han prioritzar el projecte de 
restauració de Platja Llarga, el camí pedalable del Garraf i la senyalització dels 
espais naturals i paisatgístics del municipi. 
 
7.-  G.Llobet informa de la Campanya sobre el  Mosquit Tigre 2016, explicant 
els trets fonamentals de la campanya i les accions que ja s’han començat a 
desenvolupar. Especialment una campanya de sensibilització per intentar evitar 
la proliferació del mosquit en els espais (jardins, piscines, horts, etc) on es més 
probable la seva implantació i reproducció. Comenta les accions informatives a 
llars, escoles, mitjans etc, i explica la importància de la campanya d’enguany 
per a intentar evitar el efectes del virus Zika que pot trametre el mosquit tigre. 
 
8.- El regidor explica al consell la creació de la nova comissió de seguiment 
de Componentes Vilanova. Una comissió formada per representants de la 
Generalitat de Catalunya, de l’empresa Componentes i de tècnics municipals  i 
que te els objectius de fer el seguiment i la coordinació les diferents mesures 
necessàries per a disminuir les molèsties als veïns i fer el seguiment del procés 
d’adequació de la llicencia ambiental de la fàbrica. 
 
Aquesta comissió es complementarà amb la propera reunió entre l’Ajuntament , 
Generalitat i veïns, per a traslladar-los les millores proposes i l’estat de la 
tramitació. 
 
9.- E.Garriga, comenta la proposta de treball sobre l’inventari de camins 
municipals i el camí ramader de la Cerdanya. Comenta que potser fora bo, 
començar pel treball en un camí concret i explica la proposta de la Plataforma 
de l’Ortoll de recuperar el camí ramader de la Cerdenya , i els primers contactes 
amb el municipi de Santa Margarida i els Monjos, que ja han avançat en aquest 
projecte. 
 
Jaume Marse, recorda el compromís de l’anterior Consell de crear el grup de 
treball i desenvolupar la proposta de l’inventari de Camins. 
G.Llobet , proposa crear el grup de treball al juliol i començar el treball a partir 
dels informes i propostes que ja es van iniciar al Consell Comarcal 
 
10.- Sense Precs i preguntes es clou la sessió a les 9 del vespre. 
 
 
 
 
 
 


