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Acta reunió Consell de Medi Ambient 17 de juny de 2020 

Lloc: virtual, aplicació ZOOM 

S’inicia la sessió a les 17:34 h, a través de l’aplicació ZOOM 

La regidora Marta Jofra dona la benvinguda als assistents. Vol posar de relleu dos 
punts importants: 

1.- És el primer CMMA on s’ha posat en marxa el sistema de funcionament en grups 
de treball. A l’ordre del dia hi ha el retorn del primer grup de treball creat. 

2.- Context Covid-19 i emergència sanitària, i tot el que afecta al medi ambient: p. ex. 
Corriol Camanegre. Al web hi ha recollides totes les dades. En quant a les platges, 
entre els departaments i medi ambient hi ha una coordinació per actuar amb les 
espècies protegides i els espais naturals com Platja Llarga. Hi ha un efecte per la 
reducció de la intervenció mecànica a les platges. 

Intentarem que sigui més operatiu, malgrat és un òrgan consultiu. 

La funció del grup de treball és: 

- Compartir la informació recollida. 
- Elevar algunes conclusions al govern de la ciutat i a la resta dels grups 

municipals a través de la Comissió Informativa. 
Com que hi havia molts temes s’ha previst una ordre del dia pel proper 22 de juliol, on 
s’acabaria de tractar aquests temes que queden pendents. 

Es dona la benvinguda també al personal que ha redactat el projecte de restauració de 
Platja Llarga.   

La Sra. Marta Jofra dona pas a la Cap de Servei de Medi Ambient, la Sra. Gemma 
Roset. 

 

1. Lectura i aprovació de la darrera acta del CMMA. 

La Sra. Gemma Roset pregunta si hi ha cap pregunta o esmena a l’acta, i no es 
realitza cap, per tant, es dóna per aprovada l’acta del darrer CMMA. 

  

2. Període COVID19. Indicadors ambientals i aspectes de biodiversitat; corriols, 
platges, verd urbà. I actes setmana Medi Ambient i Energia 2020. Ajuntament 
VNG. Rewilding i treballs de jardineria habituals. Formulada per APMA. 
Informació. 

El Sr. Manel Lázaro, tècnic del Servei de Medi Ambient, fa una explicació sobre la 
fauna protegida, que es pot consultar al webinar que es va fer fa uns dies. 
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A VNG ja hi havia antecedents de nidificació del Corriol Camanegre, i aquest any, amb 
el confinament també es va produir. 

El 28/04 es va detectar 4 parelles i 5 polls a la Platja de Ribes Roges, per tant, hi havia 
hagut reproducció. 

El 30/04 es va delimitar l’espai amb pals i cinta plàstica. Es detecta que es necessita 
fer dos tancats i no només un. 

El 03/05 els ciutadans podien fer activitat a la platja (excepte banyar-se), i es detecta 
un niu, per tant, es necessària una ampliació del tancat i s’inicia una xarxa de 
col·laboració ciutadana  coordinada per l’ajuntament, fent tasques d’informació, 
sensibilització a la ciutadana, i també de dissuasió d’activitats incíviques.  

09/05: Es reforça amb cartelleria. 

11/05: es detecten 3 nous polls. 

15/05 al 05/06: S’amplien els tancats. 

10/06: es detecta un nou niu al costat de la Pasifae, es realitza nou tancat. 

Situació actual: entre 4 i 6 parelles, amb 8 polls i 3 jovenets. 

En les properes setmanes s’ampliaran els tancats de la Pasifae i el permanent de la 
desembocadura del Torrent de Sant Joan per no patir els efectes d’actituds incíviques. 

S’ha de remarcar que els materials utilitzats als tancats responen a la disponibilitat a la 
situació d’emergència. 

La Sra. G. Roset explica que actualment hi ha uns col·laboradors que quan finalitzi 
l’estat d’alarma deixaran d’actuar i s’agraeix molt la seva tasca. 

Respecte la setmana del Medi Ambient, el tècnic del Servei de Medi Ambient el Sr. 
Vicenç Pérez explica els actes realitzats, on s’ha tractat de reinventar el format, amb 
noves eines. Es va confeccionar un fullet electrònic que ha funcionat molt bé. 

Es va treballar transversalment amb Serveis Viaris, pel tema de la mobilitat a VNG, fent 
un webinar sobre el tema. 

Un altre repte va ser fer el manifest escolar de l’Agenda escolar, i finalment es van fer 
uns vídeos on les escoles llegien el seu manifest i es passava per Canal Blau i les 
xarxes socials. 

També es va col·laborar amb ECOL3VNG, amb un webinar dedicat a la producció 
local. 

Un altre acte va ser les visites a l’espai Birding, amb força participació, ja que s’estava 
en fase 2 i ja es permetien les reunions. 

També es va fer un webinar del Corriol Camanegre i un altre sobre l’autoconsum 
elèctric, amb força participació. 

Totes les webinars estan penjades per poder-les veure. 
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El Sr. Vicenç Perez mostra un quadre resum amb les visualitzacions dels webinars, i 
s’observa una gran participació de la ciutadana, que ajuda a conscienciar a la població 
sobre els temes medi ambientals. 

La valoració és molt positiva. 

El Sr. Jaume Marsé proposa que, degut a la riquesa ornitològica del Torrent, es podria 
pensar en una proposta de protecció definitiva pel Torrent de Sant Joan i Ribes Roges. 
D’aquesta manera s’obtindria més ajuts i més reconeixement. 

També creu que el voluntariat hauria de derivar a una forma més professionalitzada. 
Ha tingut moments difícils i seria bo valorar-ho de cara al futur. 

La Sra. Gemma Roset comenta que just aquesta setmana es demanen pressuposts 
per un servei de vigilància ambiental a les platges pel tema de les especies protegides, 
per iniciar un procediment de contractació. 

El Sr. Jaume Marsé explica que hi havia flora que apareixia als carrers quan mai 
s’havia vist, i seria bo deixar que segueixin estant. S’hauria de fer un pla per mantenir-
la, per tenir una visió més respectuosa de la biodiversitat. 

La regidora Marta Jofra respon que aquest aspecte es va recollir al pla d’acció 
municipal, aplicar criteris de sostenibilitat en els espais verds de la ciutat, hi ha un 
compromís ferm d’aplicar-lo. 

També s’ha passat a fer una neteja de les platges molt més manual i menys mecànica 
per interferir menys en les espècies existents. 

S’està reformulant la recollida de residus i també s’està redissenyant el servei de 
Jardineria, tenint més cura de la biodiversitat i també suposa un benefici per 
l’ajuntament. Tot  això s’ha d’explicar bé per que s’entengui. 

En data 17 de juny, la Sra. Erika Quintero vol deixar constància que trobaria correcte el 
redisseny del servei que es pretén enfocat a mantenir la vegetació autòctona de la 
zona però sempre tenint present que el servei a les zones urbanes estiguin garantides 
doncs a dia d’ avui podem trobar fins a una tomatera a un escocell d’ un arbre.  

 

3. Presentació del Projecte “RESTAURACIÓ DE LA PLATJA LLARGA”, emmarcat 
dins de la subvenció FEDER – EIX 6. “Garraf: camins, patrimoni i natura”. 

La Sra. Carmen Bladé fa una exposició del projecte de Platja Llarga per la subvenció 
de l’Eix  FEDER que s’està treballant amb el Consell Comarcal del Garraf. Ara mateix 
el projecte està en període d’exposició pública al CCG. Té un pressupost de 365.000 € 
amb un cofinançament FEDER del 50%. 

La Sra. Bladé explica que primer s’ha de conèixer d’on es ve i cap a on es vol anar, per 
poder fer un projecte de restauració. 

La zona de la Platja Llarga era una gran zona d’aiguamolls amb llacunes litorals entre 
el riu Foix i la zona de Santa Llúcia. 
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El usos o impactes que han portat a la Platja Llarga a la situació actual han estat 
camps de conreu que han anat provocat una dessecació. 

Posteriorment, al 1994 es realitzen construccions i es realitzen abocaments, que es 
tornen a produir cap al 2004. 

Tots aquests canvis d’usos queden registrats al sòl, segons els sondejos realitzats en 
diferents punts de la Platja Llarga. Tot això ha afectat al tipus de vegetació. 

Hi havia jonquera, canyissar i salicòrnia, que es veu com va canviant a bardissa, 
canyar i lonicera japonica, sent aquesta darrera una espècia exòtica. S’observa que 
espècies com la bardissa, el canyar i la lonicera augmenten considerablement als llocs 
on més abocaments hi ha hagut. 

Si s’extreu el sòl al·lòcton creix la zona inundable, com es va observar a una actuació 
realitzada per l’ajuntament per afavorir la salicòrnia. 

L’objectiu del projecte és restaurar els habitats de les llacunes litorals i els aiguamolls. 

El projecte prioritza en quins espais s’ha d’actuar abans i en quins no, donada la 
subjecció de l’actuació a la subvenció FEDER i tenint en compte que no tota la 
propietat de la Platja Llarga ha estat transferida a l’ajuntament. 

S’intentarà que un cop restaurada la zona no s’hagi de  tornar a passar. 

Es proposa en la part més nord d’una zona d’aiguamolls i petites llacunes 
desconnectades entre elles, algunes de caràcter temporal. La capa de llims i argiles 
ens delimita el nivell freàtic. 

Una de les tres llacunes s’ha fet més profunda, ja que poden haver-hi uns anys de 
sequera perllongada, de manera que el tenir aquesta llacuna més profunda servirà per 
tenir una reserva per les espècies. 

També s’ha d’esmentar els perfils topogràfics de les llacunes, que són molt lleus. Es 
proposa utilitzar murs de pedra seca per afavorir la presència de rèptils i insectes. 

S’ha treballat a partir del mapa d’ambients de la Generalitat, i correspondria als 
canyissars de phragmites , les conques  i les jonques de juncus. Quan ens allunyem i 
ens acostem al mar trobem els salicorniars o bé, en aigües més salines, els matollars. 

Quant més ens apropem al mar l’aigua és més salina. 

Pel que fa a la fauna, al 2009 es va fer un estudi per observar els diferents grups de 
fauna, i es va detectar 6 espècies de rèptils que amb l’actuació tindran un impacte 
neutre o positiu. De mamífers es van detectar 9 espècies, com els rat-penats,  pels 
quals es preveu que la restauració tingui un efecte molt positiu amb la instal·lació de 
caixes nius. 

En quant als peixos, s’estudiarà la introducció del fartet un cop estudiats els efectes de 
les llacunes. 

Els ocells és el grup d’animals més nombrós, i s’espera que els efectes de la 
restauració sigui positiu. 
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També pels invertebrats s’esperen efectes positius i els vol accelerar la presència de 
crustacis per que son depredadors de mosquits. 

Està previst una passarel·la de fusta amb una plataforma d’observació. 

En quant al pressupost, el moviment de terres es porta quasi la meitat, la resta és obra 
civil i jardineria. 

La Sra. G. Roset agraeix l’exposició realitzada a la Sra. Bladé  i demana si alguna 
persona vol fer algun comentari al respecte. 

La Sra. Mireia Santacana del CCG diu que la exposició pública del projecte va 
començar el 21/05 fins el 13 de juliol. 

El Sr. Jaume Marsé lamenta no tenir abans la informació d’aquest projecte, donada 
l’alta demanda de restauració de Platja Llarga. 

La Sra. Gemma Roset comenta que hi havia la voluntat política d’obrir un procés de 
participació però amb la covid no ha estat factible. 

Es pregunta si  l’estudi de fauna de 2009 es considera vàlid. La Sra. Carme Bladé 
respon que no. Amb els terminis de la subvenció FEDER no ha estat possible fer un 
nou estudi, i s’ha revisat el que hi havia amb gent que coneix l’espai i s’ha anat 
actualitzat la informació. Es proposa que es faci seguiment de la fauna un cop acabat 
el projecte. 

La Regidora Marta Jofra comenta que és important tenir present que el projecte és una 
primera fase que s’haurà d’anar completant amb altres actuacions. La Sra. G. Roset  
comenta que el projecte de Barcelona Regional contemplava altres actuacions, que 
aquest projecte inclou el que es considera prioritari. 

 

4. 1a sessió del Grup de Treball “Qualitat de l’aire, contaminació atmosfèrica i 
salut ambiental”. Informació i acta. 

La Sra. G. Roset comenta que va participar APMA, UPC, Plataforma Camis Escolars, 
regidories de Salut, Urbanisme, etc.  

Es va començar exposant la informació dels indicadors i l’evolució amb la covid. 

També es comentar la nova estació meteorològica instal·lada a Neàpolis i la campanya 
d’ozó. 

El company d’urbanisme va exposar tots es canvis que s’estan fent respecte la 
mobilitat. 

El tema del soroll es tractarà en un proper CMMA. 

El Sr. Ramon Molina, del CVC, va aportar un estudi d’olors que s’està revisant i es va 
parlar sobre l’ordenança d’olors, però hi ha molts pocs municipis que la tinguin, i amb 
moltes dificultats tècniques. 
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Es va parlar de fixar objectius de qualitat ambiental, com reduir les emissions diòxid de 
nitrogen. 

També es va tractar un estudi que va aportar l’APMA sobre el càncer de bufeta i va 
participar la companya de Salut, la Sra. Mercè Almirall. 

Es va emplaçar per una propera reunió el tema dels olors i el soroll, també aquest 
estudi del càncer de bufeta. 

L’objectiu del grup seria debatre temes per elevar-los després al CMMA. 

L’acta és un esborrany i està obert a esmenes. 

El Sr. Jaume Marsé comenta que l’ajuntament donés informació sobre la tecnologia 
5G, i de moment no s’ha fet, i es necessita una resposta immediata.  

De l’estudi de la Diputació sobre la qualitat de l’aire, sorprèn que es prenen mesures 
durant un període molt curt de temps i després es fa una extrapolació anual. Voldria 
que també es fes això amb l’estudi de la UPC, per que segurament la mitjana seria 
superior a la de l’estudi de la Diputació. 

La Sra. G. Roset comenta que el tema del 5G s’ha inclòs a l’ordre del dia del CMMA 
previst per finals de juliol, i ara s’estan fent les consultes pertinents per donar resposta. 

I que van sorgir molts temes vinculats a la qualitat de l’aire que s’han resumit en un 
document apart que es va enviar amb la convocatòria d’aquest Consell i que es 
tractarà a la propera sessió del grup prevista pel juliol. 

 

PREGUNTES I PETICIONS 

1.- Proposta d’adhesió formal del Consell de Medi Ambient i sostenibilitat de Vilanova i 
la Geltrú, al manifest de la Plataforma Verda de l’Autòdrom. Formulada per APMA. 
Moció aprovada per al Ple de l’Ajuntament VNG. 

El Sr. Jaume Marsé explica que s’ha creat una plataforma en contra del projecte del 
autòdrom i ha realitzat un manifest que es voldria llegir en un proper CMMA i votar-lo, 
per que es creu que aquest projecte és molt negatiu per la biodiversitat. El projecte 
requalifica sòl no urbanitzable molt important ambientalment per ser un corredor 
biològic, que desapareixerà amb aquest projecte, que s’ha fet amb unes raons 
especulatives. Proposa que el CMMA es posicioni en la propera sessió fent una 
votació. 

La Sra G. Roset demana que enviïn aquest manifest al Servei de Medi Ambient. 

La Regidora Marta Jofra explica que a l’últim ple es va aprovar una moció per 
posicionar-se davant d’aquest projecte. 

Es demana que en la propera sessió el CMMA es posicioni davant aquest tema.  
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2.- Protecció jurídica dels camins de Vilanova i la Geltrú. Formulada per Garraf 
Coopera. Informació estat petició estudi Ajuntament VNG. 

La Sra. Gemma demana si hi ha cap membre de Garraf Coopera per exposar aquest 
punt però sembla que no ha assistir ningú de l’associació. S’informa que hi ha un 
estudi d’inventari de camins demanat a la Diputació de Barcelona amb molta demora 
en la entrega, on es preveu incloure els camins ramaders. 

 

3.- Queixes del veïns d’olors de la depuradora d’aigües residuals i denuncia a la 
Agència Catalana d’aigua. “Actuació per poder soterrar la depuradora d’aigües 
residuals per minimitzar els olors, possibilitats, tràmits?”. Formulada per A. 
Coronado. 

La Sra. Coronado exposa que a la zona del mirador es pateixen molt les olors a causa 
de la depuradora, i es va posar en contacte amb l’ACA. Van fer un informe de les olors 
per dies que han enviat a l’ACA i estan esperant el retorn. També vol comentar el tema 
del soterrament de la depuradora, vol saber si s’està estudiant. 

La Sra. Roset que la depuradora és competència de la Mancomunitat Penedès-Garraf, 
a qui es traslladarà la petició d’informació. Hi ha molt poques depuradores a Catalunya 
que estiguin soterrades, però es farà la consulta a la Mancomunitat. La Sra. Coronada 
demana còpia de la petició que es faci a la Mancomunitat. 

 

4.- Llicència de tala d’arbrat en Finca prop “Bosquet de Baix a Mar”, formulada 
per APMA. Informació expedient i accions derivades Ajuntament VNG. 

El Sr. Jaume Marsé explica que l’APMA va actuar uns dies abans que es talessin els 
arbres. Van demanar que es posposés la tala per que era època de nidificació, i la 
informació de retorn no els hi va arribar fins ja realitzada la tala. Comenta que es van 
detectar dos nius que no es van poder salvar i que han rebut moltes queixes al 
respecte.  

La Sra. Gemma Roset explica que aquest expedient és una llicència que tramita el 
departament de Llicències, i ells, segons els casos, demanen informe ambiental al 
Servei de Medi Ambient. En aquest informe es manifesta que hi havia un risc de 
caiguda, i de fet un arbre va caure. Aquesta llicència va quedar parada amb el covid. 
D’altra banda, la llicència anava condicionada a una reposició amb espècies 
autòctones. Va haver al·legacions de l’APMA i es van fer inspeccions dels arbres i 
també inspeccions conjuntes amb els agents rurals i es va observar que no hi havia 
cap posta activa. 

El Sr. Marsé  voldria remarcar que aquest espai privat forma part d’un bosquet de dos 
propietaris, i estava pendent de resolució d’una comissió d’investigació. Creu que s’ha 
de reivindicar que aquest espai sigui públic. 

La Sra. Roset respon que aquest aspecte s’hauria de demanar per instància i per 
reconvertir-lo en un espai públic s’hauria de fer un tramitació urbanística.   
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La Regidora Marta Jofra explica que està pendent el tema de la expropiació de la finca 
contigua, que ara està pendent de que el tribunal fixi el preu d’expropiació. 

El Sr. Marsé comenta que la comissió d’investigació també afectava a aquesta zona. Si 
poguessin intervenir els veïns i les entitats interessades seria molt interessant. 

La Sra. Roset respon que es pren nota d’aquesta apreciació. 

 

5.- Zona Colls i Miralpeix . Queixa al Consell Comarcal del Garraf per la manca de 
neteja de la zona i falta de manteniment. Formulada per A. Coronado.  

La Sra. Coronado explica que va formular una queixa al Consell Comarcal del Garraf 
(CCG) per la manca de neteja a la zona dels Colls i sembla que es passen la pilota 
entre el CCG i els ajuntaments de Sant Pere de Ribes i Vilanova. Hi ha molta brutícia i 
es reclama la manca de manteniment de la zona que pertany a Vilanova. 

La Sra. Roset respon que els tècnics municipals de totes les administracions estan en 
contacte per resoldre aquest tema. 

A Vilanova tenim un servei de vigilància de brutícia i abocaments, i quan es detecten 
aquests punts es demana a Serveis Viaris una actuació de neteja. 

Es pren nota per traslladar-ho al CCG i fer un pla d’actuació, malgrat ara no hi ha una 
consignació pressupostària específica. 

El terme municipal entre Ribes i Vilanova es divideix a la Casa del Mar. 

 

Altres preguntes: 

La Sra. Coronado pregunta si  l’arranjament de la zona urbana és competència de 
l’ajuntament. La Regidora  Marta Jofra respon que si. La Sra. Coronado comenta que 
amb el confinament s’ha observat el creixement de l’herba de forma desmesurada  i la 
zona del mirador està molt deixada. 

La Sra. G. Roset respon que, tal i com ha dit la Regidora a l’inici del CMMA, s’està 
reformulant tot el tema de la jardineria. En zones fora del nucli urbà no es pot fer 
contenció de la fauna per les pròpies característiques de la zona, és a dir, hi ha 
determinades zones que són hàbitats de serps, per exemple. 

 

Es demana als assistents si hi ha més preguntes, però no se’n realitza cap més. 

La Reidora Marta Jofra agraeix l’assistència i emplaça els assistents al proper CMMA 
previst pel 22 de juliol i comenta la disponibilitat del servei de medi ambient per 
qualsevol pregunta. 

A les 19:30 h es dona per finalitzada la sessió, de la qual s’estén aquest acta. 

17 de juny de 2020 


