
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rambla de la Pau,  44-48 – Can Pahissa  • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat 

Àrea de Territori i Espai Urbà   
Regidoria d’Espai Públic i Medi Ambient 
Servei de Medi Ambient 

1 

 

Acta reunió Consell de Medi Ambient 7 d’abril de 2022 

Lloc: Sala Terra, Centre de Resiliència i Sostenibilitat Can 
Pahissa 
Assistents: 

Marta Jofra, Regidora d’Espai Públic i Medi Ambient 
Gemma Roset, Cap del Servei de Medi Ambient 
Vicenç Pérez, Tècnic de Medi Ambient 
Ester Toledo Tècnic de Medi Ambient 
Mercè Forján, aux. administrativa de Medi Ambient 
Erika Quintero, regidora grup municipal Ciutadans 
Jaume Carnicer Mas, regidor de Producció 1r Sector i Mercats municipals  
Miguel Angel Iglesias Montouto, regidor grup municipal PSC 
M. Núria Plana, Defensora de la Ciutadania 
Jaume Marsé, de l’APMA 
Sara Gascón, de l’APMA 
Ton Dalmau, d’Ecol3VNG 
Núria Alsina, de Plataforma Stop 5GVNG-Bona Ona 
Oriol Millán, ARBA Litoral 
Alba Mansilla, de Plataforma Camins Escolars VNG i AA.VV. Ribes Roges 
Òscar Mercader, de Garraf Coopera i Plataforma Salvem l’Ortoll-Sant Gervasi  
Isidora Pedra Gil, de La Frontissa 
Pierre Rolle, de La Casa Blava 
Paola Busca, de La Casa Blava 
Lurdes Campins, de l’A.E. Talaia 
Fina Lara, de l’AA.VV. Sant Joan 
Fèlix Senabre, de l’AA.VV. Baix a Mar 
 

ORDRE DEL DIA CONSELL DE MEDI AMBIENT  
Dia: 7 d’abril de 2022 
Hora: A les 17:45 hores  
Lloc: Can Pahissa – Centre de Resiliència i Sostenibilitat 

La regidora d’Espai Públic i Medi Ambient Marta Jofra dona la benvinguda als 

assistents. 

1. Lectura i aprovació de la darrera acta. 

Es dóna per aprovada. 

 

2. Conservació de l’Ortoll com a espai natural. Formulada per Garraf Coopera.  
 

El Sr. Oscar Mercader explica que Garraf Coopera porta ja 10 anys treballant sobre el 
territori. L’Ortoll i els llindars entre el torrent de Sant Joan, Sant Gervasi fins al C. 
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Zamenhof per la banda de Cubelles és un paratge únic amb presència humana 
prehistòrica, i tot i això actualment és urbanitzable, sense cap protecció paisatgística. 
La seva gestió és escassa o nul·la, donat l’abandonament de terres de conreu. Només 
Garraf Coopera i la Plataforma en defensa de l’Ortoll s’han preocupat de recuperar 
torrents i camins d’aquest espai, que actuen com a veritables connectors ecològics. 
Aquest espai es considera un dels últims reductes sense urbanitzar que disposa el 
litoral català, amb una increïble xarxa de camins i poblats històrics, fins avui dia mig 
abandonats i degradats, tot i que alguns s’han recuperat, però si no es posa remei 
urgentment, degut també a la pèrdua de sòl agrícola, poden desaparèixer aquests 
corredors naturals.  
 
Segons l’Avanç del POUM, es troben dos punts importants com són el Racó de Santa 
Llúcia i la Serra dels Paranys, que connecten la costa amb el Parc del Garraf. 
 
D’altra banda, es poden trobar elements de gran valor etnològic, ecològic i agrari, així 
com noves perspectives d’oci i lleure per a un nou turisme de qualitat. A més, pot 
esdevenir un espai de treball i d’activitats econòmiques amb el medi i un pulmó verd 
per la ciutat. 
 
Com en l’actualitat la major part dels sectors de l’Ortoll estan considerats com a zona 
urbanitzable i no gaudeixen de cap protecció específica, estem a un pas previ 
imminent de la seva desaparició; i l’Ajuntament i el POUM han de garantir la seva 
protecció. 
 
Es reclama a l’Ajuntament que en la reforma del POUM es catalogui el circuit d’Adarró, 
també dels camins ramaders, carrerades d’Adarró i Sant Gervasi, es proposa 
conservar i la totalitat de la zona de l’Ortoll / Sant Gervasi / Santa Maria / La Millera,  
com a zona no urbanitzable, i també crear un espai natural protegit que connecti el 
Parc del Foix i Garraf per Sant Gervasi, torrent de Sant Joan i torrent de Santa Maria. 
 
Per una altra part, al 2014 es va presentar una moció al Ple per conservar la zona de 
l’Ortoll, instant la petició a la Diputació de Barcelona de declaració d’aquesta zona com 
a Parc Natural. 
 
Un altre tema a comentar seria dotar el 0,5% de l’IBI a recursos naturals, que resta 
pendent d’aplicar. 
 
La Sra. Marta Jofra pregunta si la proposta que es fa és treballar tot això en el Consell. 
 
El Sr. Òscar Mercader comenta el perill que hi ha que tots els propietaris de l’Ortoll es 
posin d’acord per urbanitzar la zona. 
El CMMA hauria de servir per treballar en dedicar el 0,5% de l’IBI a millora i 
conservació del medi ambient, moció aprovada pel Ple al 2018, que sigui un òrgan 
veritablement consultiu, un espai per treballar, debatre i decidir temes. 
 
El Sr. Pierre Rolle pregunta com és que es va decidir plantejar fer una consulta popular 
sobre temes urbanístics a l’Ortoll. 
 
La Sra. Alba Mansilla comenta que encara no tenim reglament del CMMA, no tenim el 
pressupost per projectes mediambientals, i les entitats medi ambientals no tenen espai 
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de trobada, i sí hi ha molts temes, tot això desmotiva com a mecanisme de participació, 
ja que no hi ha les eines necessàries. 
 
Comenta també que l’anunci de fer una consulta sobre l’Ortoll sense establir unes 
mínimes bases és molt perillós; s’ha de ser molt curós, ja que hi ha línies vermelles 
com no urbanitzar l’Ortoll. 
 
Pensa que no és possible debatre el 5è punt de l’ordre del dia referent a preguntes i 
peticions referent a la contaminació electromagnètica de les antenes de 5a generació, 
donat que el CMMA no es pot posicionar fins que no estigui aprovat el reglament del 
CMMA. 
 
La Sra. Isidora Pedra, de la Frontissa, comenta que Vilanova necessita una zona com 
l’Ortoll, calen solucions polítiques de prioritat, per no donar peu a una certa 
manipulació. 
 
La regidora Marta Jofra comenta que l’Ortoll té aquesta qualificació de zona no 
urbanitzable amb dos sectors diferenciats, i està el Pla Director de sòls no sostenibles, 
ara la Generalitat vol revisar i determinar si aquests sectors s’han de revertir i tornar no 
urbanitzable. Un sector seria el de Platja Llarga i l’altre sector està en revisió, i estem a 
l’espera del posicionament de la Generalitat en aquest sentit. 
El govern actual té intenció de protegir aquest espai, com a mínim una part. La 
consulta es plantejava per donar la possibilitat de que la ciutadania es manifesti, però 
sense que sigui vinculant. HI ha un sèrie de temes determinants que estan pendents 
de resoldre’s i no depenen de nosaltres. 
En quant al parc natural, junt amb altres municipis, és un projecte que està sobre la 
taula, i seria el que ara mateix és parc, per tant no inclou l’Ortoll, on el primer a fer 
seria aconseguir que fos sòl no urbanitzable, per que tingui protecció en el pla general.  
Platja Llarga és ja zona humida però encara és espai urbà, malgrat és propietat en la 
seva totalitat de la INCASOL, no té diferents propietaris i està en mans públiques pel 
que no hi ha perill d’especulació. 
La Sra. Marta Jofra comenta també que s’està treballant en la renegociació del conveni 
que afecta a Platja Llarga i a l’Eixample Nord, però el cas de l’Ortoll és diferent. 
 
El Sr. Pierre Rolle comenta que legalment no es pot fer una consultar per utilitzar els 
diners dels ciutadans, i la Sra. Marta Jofra respon que la consulta no fa referència a si 
l’ajuntament protegirà o no aquest espai. 
 
La Sra. Alba Mansilla comenta que a la consulta sembla que es pregunti si es vol o no 
urbanitzar l’Ortoll i que es respectarà el resultat malgrat no sigui vinculant. L’anunci 
genera manca de confiança i posicionament, com no voler protegir l’espai natural; 
pràcticament s’està instant a urbanitzar i no a sensibilitzar envers la protecció de 
l’espai i sense cap campanya prèvia del valor que té. 
 
El Sr. Pierre Rolle comenta que la consulta ha generat molta mobilització. 
 
La Sra. Isidora Pedra comenta que hi ha d’haver un posicionament de l’ajuntament al 
respecte. 
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La Sra. Marta Jofra explica que el CMMA no pot formular posicionaments per que no 
tenim reglament, però això no treu que no es puguin fer recomanacions. 
El Sr. Jaume Marsé comenta que sembla que l’ajuntament sigui neutre i no tingui cap 
posicionament al respecte, i no hauria de ser així. 
El Sr. Pierre Rolle comenta que el primer punt de POUM és la desqualificació de sòls 
urbanitzables. 
El Sr. Oriol Millán comenta que després de la feina feta a l’Ortoll és impossible 
plantejar aquesta consulta a la ciutadania. 

 
 
 

3. Hàbitats. Formulades per ARBA Litoral.  

Hàbitats marins. Dragatge fons marí. Conservació Corriol Cama-negre i tortuga marina 
/ Hàbitats fluvials. Propostes de restauració ambiental de trams concrets de rieres 
vilanovines. Propostes alternatives de gestió de vegetació de ribera. Hàbitat urbà. 
Respectar torns de nidificació, fomentar nidificació i pol·linització. Ampliar vegetació 
autòctona.  

El Sr. Oriol Millán comenta que va preguntar si es faria dragatge al fons marí a 
Vilanova per portar a Cubelles, l’ideal es fer-ne el mínim per que hi ha molt espai 
marítim a protegir. 

La Sra. Gemma Roset respon que va respondre-li que no es tenia constància, malgrat 
si que està previst el dragatge a la bocana del Port.  

El Sr. Jaume Carnicer explica que els dragatges marins estan prohibits, excepte els 
dragatges comercials als Ports, a les zones d’entrada i sortida. Si s’aboca molta sorra 
en qualsevol platja s’acaba matant qualsevol forma de vida que hi hagués. 

La Sra. Marta Jofra explica que en ocasions s’ha fet transvasament de sorra, que no és 
un dragatge, com, per exemple, a Calafell. 

El Sr. Oriol Millán explica que un altre tema seria millorar la vigilància del Corriol, on cal 
més ajuda; seria millor fer una campanya de sensibilització en aquest sentit que la 
consulta sobre l’Ortoll. 

L’Oriol Millán explica el tema dels hàbitats fluvials: s’haurien de buscar trams de les 
rieres vilanovines i buscar sistemes alternatius a les desbrossades extremes que es 
fan a les rieres,  i deixar zones arbustives i no només herba. N’hi ha dos espais 
interessants com espais naturals, com un tram del torrent de la Piera i també un altre 
tram al torrent de Santa Maria. 

La Sra. Gemma Roset explica que del tema dels torrents es fan reunions sectorials 
específiques, i que és millor tractar allà aquests temes. 

La Sra. Gemma Roset explica que s’ha sol·licitat subvenció a la Fundación  
Biodiversidad per tot un seguit de naturalització de diferents torrents de la ciutat, per fer 
connectors biològics. 

S’està a l’espera de la resolució d’aquesta subvenció entre el juliol i el setembre. 

El Sr. Oriol Millán pregunta per què es va contactar amb GEPEC per presentar aquesta 
subvenció, i la GR explica que es va contactar amb ells com assessors per presentar el 
projecte per obtenir aquesta subvenció, i que es va haver de fer molt ràpid per que el 
termini de sol·licitud finalitzava aviat. La Sra. Marta Jofra explica que també es va 
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demanar el seu assessorament per que tenen molta experiència en els ajuts Next 
Generation. 

La Sra. Ester Toledo explica que la metodologia que s’ha seguit es Living Lab; és a dir, 
la mateixa execució del projecte contempla un espai de trobada on prendre decisions, 
per tant, de participació d’entitats locals. 

El Sr. Pierre Rolle demana que s’enviï informació al respecte. 

El Sr. Jaume Marsé comenta que el gruix del pressupost d’aquesta subvenció 
segurament es dedica a cimentació, i GR explica que s’ha sol·licitat subvenció a la 
Fundación Biodiversidad per tot un seguit de naturalització de diferents torrents de la 
ciutat, per fer connectors biològics. 

S’està a l’espera de la resolució d’aquesta subvenció entre el juliol i el setembre. 

L’Oriol Millán pregunta per què es va contactar amb GEPEC per aquesta subvenció i la 
Sra. Gemma Roset explica que es va contactar amb ells com assessors per presentar 
el projecte per a obtenir aquesta subvenció, i que es va haver de fer molt ràpid per que 
el termini de sol·licitud finalitzava aviat. S’està a l’espera de la resolució d’aquesta 
subvenció entre el juliol i el setembre. 

El Sr. Jaume Marsé comenta si la major part del pressupost d’aquesta subvenció es 
dedica a fer cimentacions, i la Sra. Gemma Roset explica que si hi ha previst un 
arranjament per temes d’inundabilitat i per afiançar els talussos; però la idea és  
descimentar espais per ajudar a circular l’aigua. 

El Sr. Oriol Millán comenta que la seva proposta al torrent de la Piera és més a dalt del 
Torrent, no tant a baix com aquest altre projecte. 

La Sra. Marta Jofra comenta que seria bo preparar una sessió tècnica amb GEPEC i 
les entitats i explicar aquest projecte. 

El Sr. Felix Senabre pregunta sobre el projecte i la Gemma Roset explica que es 
donarà tota la informació a una sessió tècnica. 

L’Oriol Millán explica el tema de l’hàbitat urbà: també s’han de protegir els nius durant 
aquesta època i mirar d’ampliar la presència de vegetació autòctona a l’arbrat urbà. 

La Sra. Núria Alsina pregunta quin va ser el motiu de la tala d’arbres del C. Carlets, i la 
Sra. Marta Jofra respon que hi ha hagut recentment diferents actuacions en aquest 
sentit, i no queda clar a quina actuació fa referència. N’hi ha dos tipus d’arbrat, el públic 
i el privat. Respecte els arbres que estan a una finca privada l’ajuntament no té 
potestat per dir que no es talin, a no ser que es tracti d’arbres monumentals i molt 
concrets. De vegades, el que es fa es demanar que es replanti un arbre similar en una 
altra banda, ja que legalment no es pot impedir. Amb la nova ordenança de verd urbà 
es vol abordar aquest tema, i incloure una clàusula per que quan es tali un arbre a una 
finca privada es compensi plantant un altre arbre en una altra part. 

El Sr. Pierre Rolle comenta que ha vist que un propietari havia talat 6 arbres grans i 
que no n’havia plantat cap, malgrat s’hi havia compromès. 

El Sr. Oriol Millán comenta que es podria ampliar el catàleg d’arbres monumentals de 
Vilanova, per evitar la pèrdua d’arbres. 

El Sr. Jaume Marsé comenta que voldria que es donés resposta a aquest tema, ja que 
només hi ha un arbre monumental (Pi Gros) i hi ha un catàleg d’arbres d’interès local 
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que se li va encarregar a l’APMA i que aquest va lliurar a l’ajuntament al 2017. Tenim 
un llistat d’elements naturals arquitectònics a protegir i que s’haurà d’explicar per que 
no es fa, i no s’ha donat resposta. 

Després del lliurament hi hauria d’haver algun informe per part d’Urbanisme, i no s’ha 
rebut. 

La regidora Marta Jofra comenta que aquest tema està pendent a la taula 
d’Urbanisme. 

La Sra. Gemma Roset comenta que malgrat no és un document aprovat per cap òrgan, 
s’utilitza com a document de consulta.  

El Sr. Jaume Marsé comenta que si no s’aprova per l’ajuntament no té cap valor jurídic.  

El Sr. Oriol Millán pregunta què s’ha de fer per que tingui naturalesa jurídica, i la Sra. 
Gemma Roset explica que s’ha d’acabar de valorar aquest treball per part de 
l’ajuntament i aprovar-lo per l’òrgan competent. 

La Sra. Isidora Pedra comenta que es feien excursions per veure arbres centenaris a 
solars privats que estaven protegits i no es podien talar, i no entén per què en alguns 
llocs es protegeix i en altres no, si potser es un desinterès en el tema. 

El Sr. Oriol Millán explica que potser és per que estava catalogat i validat un projecte. 

La Sra. Alba Mansilla pregunta per quin motiu encara no s’ha validat i per què està a 
Urbanisme, i la Sra. Marta Jofra respon que és un pla especial i per això es tramita des 
d’Urbanisme. 

La Sra. Gemma Roset explica que la feina està lliurada i l’Ajuntament l’ha de validar, i 
l’Alba Mansilla pregunta quan es té previst fer, i que hi hauria d’haver un mínim 
compromís. 

La Sra. Gemma Roset explica que aquest tema no és competència del Servei de Medi 
Ambient, i l’encàrrec es va fer des d’Urbanisme i no des de Medi Ambient, i no 
constava a l’ordre del dia del CMMA, per la qual cosa no s’ha pogut fer la consulta 
tècnica corresponent. 

La Sra. Alba Mansilla pregunta quan està previst farà un altre CMMA, i la regidora 
Marta Jofra respon que segurament abans de l’estiu. La Sra. Alba Mansilla espera que 
es doni resposta a aquesta qüestió, i també a d’altres com la consulta popular de 
l’Ortoll. La Sra. Alba Mansilla demana que al proper CMMA hi siguin presents els 
polítics i/o responsables d’aquest tema per poder desencallar-lo. 

La Sra. Isadora Pedra comenta que seria important tenir més sensibilitat envers els 
arbres. 

 

4. Mediació artística amb finalitats mediambientals. Formulada per La Casa Blava.  

(arxiu adjunt). 

El Sr. Pierre Rolle explica que vol fer una proposta per defensar els valors 
mediambientals, com a tasca important, ja que a través de les diferents arts es pot 
arribar a la ciutadania d’una forma divertida. Es tractaria d’una activitat popular 
inclusiva que sigui regular, cada 3 o 4 mesos, en format de petit festival, centrada en 
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espectacles de petita dimensió: circ, dansa, música, titelles, etc. amb missatge 
mediambiental per a la ciutadania. 

Ell podria dirigir aquestes activitats, sempre i quan l’ajuntament es fes càrrec de la part 
econòmica, i que tinguessin un petit preu per la ciutadania. 

La regidora Marta Jofra comenta que d’entrada ho veu molt bé, i demana una valoració 
econòmica a Pierre Rolle per tenir una proposta més concreta. 

El Sr. Pierre Rolle realitzarà aquesta valoració econòmica. 

El Sr. Jaume Marsé comenta que un dels objectius de l’APMA és l’educació ambiental, 
és important realitzar activitats d’aquest tipus. 

La Sra. Isidora Pedra pregunta si l’ajuntament realitza algun tipus d’educació 
ambiental, i el Sr. Vicenç Pérez respon que hi un programa d’educació ambiental a les 
escoles amb diferents activitats, que és el programa Agenda21 escolar. 

El Sr. Ton Dalmau comenta que el medi ambient està lligat a un sistema econòmic,  i 
recorda que des de fa ja 12 anys tenim la moneda social “turuta”. A dins hi tenen la 
comissió de sobirania alimentària que organitza un mercat 100% turuta el darrer 
diumenge de cada mes, molt enfocada al a producció local. 

 

5. Reglament de Participació del Consell de Medi Ambient. Esborrany i 
tramitació.  

La Sra. Gemma Roset explica que en altres CMMA ja es va parlar del reglament, i ara 
s’està treballant en l’esborrany junt amb els Serveis Jurídics de l’ajuntament, que van 
indicar que en primer lloc s’havia d’aprovar una comissió d’estudi prèvia a l’aprovació 
del reglament. 

Explica que s’ha lliurat l’esborrany tal i com està actualment i es preveu que passi pel 
Ple del maig. Era interessant lliurar aquest document en el qual s’està treballant. 

Seria important tenir aquest reglament per poder fer posicionaments del CMMA. 

El Sr. Felix Senabre pregunta com es faria per prendre acords al CMMA. 

La Sra. Gemma Roset explica que tothom podrà venir al CMMA però no tothom tindrà 
vot. El vot dels polítics no podrà superar 1/3 del total. No totes les entitats tenen el 
mateix número de membres, per tant, no totes  tindran el mateix núm. de vots. 

Els acords es prendran per majoria simple i per elevar propostes al Ple es necessitaria 
majoria absoluta. 

Està tot basat en la normativa de participació ciutadana. 

Les entitats han d’estar registrades al CMMA per tenir vot, i els membres s’han de 
ratificar a cada nova legislatura. 

La Sra. Gemma Roset explica que el CMMA és un consell consultiu, però podrà elevar 
temes al Ple 

El Sr. Felix Senabre pregunta si amb l’aprovació d’un tema al CMMA ja seria vàlid i la 
Sra. Gemma Roset respon que primer s’hauria de poder elevar al Ple, que és on 
s’aproven els temes. 
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La Sra. L’Erika Quintero pregunta si es preveu un número màxim o mínim de 
membres, i la Sra. Gemma Roset respon que no, ja que es vol fer obert a tota la 
ciutadania. 

La Sra. Marta Jofra explica les funcions del CMMA recollides en l’esborrany del 
reglament:  

Són funcions del Ple del Consell:  

a) Fer complir els fins del Consell de Medi Ambient. 
b) Escollir per majoria simple qui ocuparà el càrrec de la Vicepresidència del 

Consell.  
c) Aprovar l'emissió d’informes, estudis, propostes i peticions.  
d) Elevar propostes, peticions, estudis, i propostes als òrgans municipals del Ple 

i/o comissions de govern corresponents per la seva consideració a l'hora de 
dissenyar la política municipal en matèria de medi ambient.  

e) Aprovar la creació de Comissions de treball (o grups de treball), i les línies 
generals de treball. 

El Sr. Pierre Rolle comenta que ha hagut poc temps per treballar aquest document i la 
Sra. Marta Jofra proposa donar un termini d’uns dies per poder fer aportacions, per 
exemple, després de setmana santa. 

La Sra. Alba Mansilla pregunta si una entitat que no estigui legalment constituïda no 
tindria vots però si es tindria vot com a ciutadà si aquest ha sol·licitar ser registrat com 
a membre del CMMA, i la regidora Marta Jofra respon que efectivament és així. 

La Sra. Gemma Roset comenta que la persona que s’inscriu es compromet a assistir al 
CMMA durant aquella legislatura, l’Alba comenta que pot ser perillós que no s’exigeixi 
una vinculació, ja que pot passar que una persona es registri només per un CMMA 
concret. 

La regidora Marta Jofra explica que cada entitat pot assignar els representants. 

S’acorda revisar el text per part dels assistents i fer aportacions abans del 20 
d’abril. 

 

6. Revisió de les ordenances i estat actual: Ordenança d´ús de platges, Ordenança 

de parcs i jardins. Es tractarà en el proper CMMA. 

 

7. Campanya de nidificació del corriol camanegre a les platges de VNG   

La Sra. Ester Toledo, tècnica de Medi Ambient, exposa la gestió realitzada pel Servei 
de Medi Ambient en relació a la protecció del Corriol. 

Explica que en primer lloc es van fer diverses reunions amb entitats, Generalitat, 
Agents Rurals, i es col·labora de forma constant amb el Servei de Platges i el de 
Comunicació. Es va aprovar també el Decret 1241/2022 i es va fer el 30/04/2022 una 
sessió amb els Agents Rurals i diversos cossos policials. 
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En els primers mesos es va preparar l’espai per l’arribada del Corriol: llaurades per 
crear un ambient més favorable per la nidificació, instal·lació de tancats, i fer cartelleria 
fixa i provisional. A més, com a reforç es van instal·lar tanques grogues amb cartells de 
reforç. 

Tenim un servei de voluntariat, i suport de cap de setmana que ha contractat el Servei 
de Medi Ambient, també els vigilants ambientals del Servei i tècnics del Servei de Medi 
Ambient hi van passant. A més, hi ha un seguiment ornitològic científic i un control de 
plagues. 

Les properes accions és fer revisió de la cartellera, per tal de tenir el màxim suport 
possible; vigilància i seguiment, que anirà en augment conforme arribi l’estiu, 
l’ordenança de platges, campanya d’educació ambiental i campanya de comunicació, i 
també sistematitzar la informació de manera més científica. 

El Sr. Jaume Marsé comenta que respecte la vigilància dels voluntaris es va quedar en 
una reunió que ells no la farien, per que sorgien molts conflictes amb els propietaris de 
gossos, alguns greus, per tant, els voluntaris actuen pel seu compte i risc. 

La Sra. Ester Toledo explica que seria potser més seguiment científic que vigilància. 

La Sra. Alba Mansilla pregunta si es té constància de cap sanció, i la Marta Jofra 
comenta que la temporada passada sí que n’hi van haver, i que no s’esperava el 
vandalisme de la cartellera que hi ha haver recentment. 

El Sr. Felix Senabre comenta que va fer una consulta a l’APMA, en el sentit de que si 
la prohibició d’accedir amb gossos va des de la Pasifae fins al moll de ponent, ja que 
dona confusió de que a la zona més propera al mar sembla que no hi ha aquesta 
prohibició; és a dir, potser s’hauria d’acotar més bé la zona per no donar peu a 
confusions, segons com s’accedeixi a la Platja des de Ribes Roges, ja que si no 
s’entra des del Passeig Marítim potser no queda clar. 

La Sra. Marta Jofra comenta que es treballarà en aquesta millora, i que potser cal 
valorar protegir aquesta zona tot l’any, no només de març a setembre, que és molt més 
complicat. El Servei de Medi Natural de la Generalitat ha plantejat a l’ajuntament 
aquest tema. Sembla ser que hi ha moltes peticions de persones que volen accedir 
amb el seu gos a la platja tot l’any. Tota la temporada de bany (del 15 de maig fins al 
15 de setembre) ja no es pot accedir a la platja amb els gossos. Cada cop més la 
ciutadania veu de forma més positiva el Corriol. 

Tenim una obligació legal de protegir aquesta espècie, malgrat hi hagi voluntat 
d’atendre totes les peticions, és un delicte no protegir aquesta espècie, però és 
complicat per que hi ha interessos diferents. 

El Sr. Òscar Mercader pregunta si l’ajuntament s’ha plantejat protegit Platja llarga per 
si hi tornés el Corriol, i la regidora Marta Jofra respon que de moment és zona humida, 
és una zona prou extensa per compatibilitzar diferents usos.  

El Sr. Pierre Rolle comenta que potser s’hauria de positivar la comunicació, per 
exemple, comunicar a la gent que té gossos que disposa d’altres espais on els poden 
portar a passejar i que potser són més desconeguts. 

El Sr. Oriol Millán comenta que més pràctic seria declarar-ho com espai protegit en tot 
el seu conjunt ja que a més del Corriol poden haver-hi altres espècies que s’han de 
protegir, com la sargantana cua-roja. 
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La Sra. Gemma Roset comenta que el que es demana a la Generalitat és que tot 
aquell espai es declari dins de l’inventari de zona humida. 

La Sra. Isadora Pedra comenta que a l’anterior CMM ja es va parlar d’aquest tema. 

El Sr. Òscar Mercader pregunta si hi ha terminis per aquesta declaració, i la Sra. 
Gemma Roset respon que no n’hi ha, de moment s’ha fet la petició i s’insistirà i també 
s’ha de tenir en compte que ha hagut a la Generalitat un canvi de director al Servei de 
Medi Natural. 

 

 

1. Breus informatius 

 Projecte i al·legacions de la línia d’alta tensió.  

 Pla Especial Pedrera de Coll Ferran. A petició d’AMPA. 

 Treball de l’inventari de camins municipals 

 Projecte de restauració a l’espai protegit de Platja Llarga.  

 Pla de gestió Colls i Miralpeix. Document en redacció.  

 SCORE- Projecte europeu de Coastal City Living Labs. Informació evolució.  

 Subvenció sol·licitada a ajuts Biodiversidad: Urban Torrent Living Labs. 

 

Preguntes i peticions 

a. Estat, i  implantació del pressupost municipal del 0,5% de l’IBI destinat a 
projectes de Medi Ambient i forma de participar en la implementació d’aquesta 
partida pressupostària. / Aclariment sobre la decisió d’imputar el 0,5% de la 
recaptació anual de l’impost sobre Bens Immobles (IBI) al pressupost municipal 
per a finançar mesures efectives i anuals per pal·liar, progressivament, els 
efectes del Canvi Climàtic. Formulades per Entitats pel Clima  APMA, i 
Plataforma Stop 5G VNG. 

b. Posicionament del Consell de Medi Ambient sobre la petició de moratòria de 
l’Ajuntament per a la implementació de la ZBE. Formulada per Plataforma 
Camins Escolars VNG. 

c. Necessitat de coordinació agendes dels diferents departaments de l’Ajuntament 
per evitar coincidències lamentables com l’organització de la Fira del cotxe de 
segona mà en plena Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, tal com ha 
passat els darrers tres anys. Formulada per Plataforma Camins Escolars 
VNG. 

d. Estat sol·licitud d’entitats pel clima de  8/03/2022 amb número d’entrada 
2022009589, per a la utilització d’un espai físic a Can Pahissa - Centre de 
Resiliència i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Vilanova. Formulada per Entitats 
pel Clima, APMA i Plataforma Stop 5G VNG. 

e. Es fa seguiment i registre de l’abast de la contaminació electromagnètica 
ionitzant i no ionitzant que emeten les noves macro-antenes de 5a Generació 
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de telecomunicacions que s’han instal·lat en els darrers anys al municipi? 
Formulades per Plataforma Stop 5G VNG. 

f. Hi ha un Pla de desplegament de les antenes de telecomunicacions, 
BIOCOMPATIBLE?. Formulades per Plataforma Stop 5G VNG. 

g. Que es posin a disposició de la Regidoria de Medi Ambient, els recursos 
tecnològics del Parc tecnològic Neàpolis per tal de fer el seguiment de la 
potencia de radiació contaminant electromagnètica ionitzant i no ionitzant 
emesa per les noves antenes de 5a generació desplegades al municipi. 
Formulades per Plataforma Stop 5G VNG. 

h. Que es considerin les possibilitats de demanar una Moratòria del desplegament 
de les antenes de 5a Generació de Telecomunicacions, (fins que no es 
demostri que són BIOCOMPATIBLES, atenent el Principi de Precaució). 
Formulades per Plataforma Stop 5G VNG.  

 

 

S’acorda donar resposta per escrit a les preguntes plantejades, i es finalitza la sessió a 
les 20 h., de la qual s’estén aquest acta. 

 
7 d’abril de 2022 


