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1. INTRODUCCIÓ  

 

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú va adherir-se el 2016 al Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses pel Clima i l’Energia, una ambiciosa iniciativa de la Comissió Europea en 
matèria d'estalvi energètic, foment de les energies renovables i adaptació al canvi 
climàtic. El Pacte d’Alcaldes té per finalitat que els municipis facin seus els objectius de 
la Unió Europea i adoptin mesures per reduir les emissions de CO2 en un 20% o més 
en l’horitzó de l’any 2020 i del 40% o més en l’horitzó 2030, mitjançant la creació de 
plans d’acció en favor de l’eficiència energètica i les fonts renovables. A més, cal 
incloure accions per garantir l’adaptació al canvi climàtic i l’accés a l’energia segura, 
equitativa i sostenible.  

En el marc d’aquest compromís el maig de 2018 s’inicià el procés de redacció del Pla 
d’adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú per tal d’assolir l’objectiu esmentat. 
En la seva redacció l’Ajuntament està rebent suport tècnic per part de la Diputació de 
Barcelona i d’ERF- Estudi Ramon Folch i Associats. 

Aquests Pla inclou una diagnosi de la vulnerabilitat del municipi envers el canvi 
climàtic, la definició de les accions a realitzar en matèria d’adaptació al canvi climàtic, 
centrades en aspectes de competència municipal i supramunicipal sobre les quals 
l’Ajuntament pot tenir certa influència, un pla de participació i un pla de seguiment. 

Per a garantir l’execució del Pla d’adaptació de Vilanova i la Geltrú és imprescindible la 
implicació transversal de tot l’Ajuntament. Així mateix, cal una implicació de la 
ciutadania. 

 



DOCUMENT II: PARTICIPACIÓ 

 

Barcelona, novembre de 2018  5 

 

2. PROCÉS DE PARTICIPACIÓ INTERNA 

 

El procés de redacció del Pla d’adaptació al canvi climàtic ha tingut una durada d’uns 
10 mesos, durant els que s’han fet diverses reunions de treball i seguiment entre la 
Diputació de Barcelona, diferents agents de l’Ajuntament i l’equip redactor. 

L’objectiu d’aquestes reunions ha estat aconseguir que la diagnosi reflecteixi la realitat 
del municipi i que el Pla d’acció reculli totes aquelles accions que ja s’estan duent a 
terme des del Consistori i consensuar les noves accions que permetin que el municipi 
estigui preparat per afrontar els propers reptes climàtics.   

S’han dut a terme un total de 12 reunions entre l’equip redactor, el personal tècnic de 
la Diputació de Barcelona i l’equip tècnic i polític de l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú. Finalment, s’ha realitzat una sessió de treball de validació tècnica del document 
presentat.  

 

Reunió de llançament: 11 de juny de 2018 

 

 Jordi Boada, Tècnic del Servei de Medi Ambient, Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

 Carme Melcion, Tècnica de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, Diputació de 
Barcelona 

 Ivan Capdevila, ERF 

 Carla Garcia, ERF 

 

Reunió informativa a l’equip tècnic i polític: 12 de juliol de 2018 

 

 Conxita Vicaría, Tècnica de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Diputació 
de Barcelona.  

 Ivan Capdevila, ERF. 

 Carla Garcia, ERF. 

Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú:  

 Francesc Xavier Serra Regidor Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 

 Llorenç Guim Lastras Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 Enric Garriga Elias Cap del Servei Medi Ambient 

 Gemma Roset Juan Tècnica Servei Medi Ambient ( Medi Natural) 

 Jordi Boada Rafecas Tècnic Servei Medi Ambient (Energia) 

 Pilar Pérez Marquina Tècnica Veterinària 

 Vicenç Pérez Molina Tècnic Medi Ambient 

 Teresa Vidal Sanz Tècnica Consorci dels Colls i Miralpeix 

 Josep Serra Alias Cap del Servei de Salut Pública 

 Jordi Campamà Pujol Cap de Servei de Serveis Viaris i Mobilitat 
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 Santi Alcaraz Fernández Tècnic Mig, Responsable de contractes i 
concessions 

 Paquito López Aguilera Tècnic Especialista, Responsable jardineria 

 Anabel Ferrer Garcia Tècnica de comunicació 

 Núria Blanes Meléndez Cap de Servei de Premsa 

 

 

Reunió de treball amb el Servei de Medi ambient: 12 de juliol de 2018 

 Gemma Roset, Servei de Medi ambient, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Carla Garcia, ERF 

 

 

Reunió de treball amb la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú: 26 de juliol 
de 2018 

 Marc de Arias, Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú 

 Manel Orriols, Cap de Sanejament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la 
Geltrú 

 Carla Garcia, ERF 

 

 

Reunió de treball amb Protecció Civil: 26 de juliol de 2018 

 Blanca Vilarnau, tècnica de Protecció Civil 

 Carla Garcia, ERF 

 

Reunió de treball amb el Servei de Medi ambient: 26 de juliol de 2018 

 Enric Garriga, Cap del Servei de Medi Ambient 

 Jordi Boada, tècnic del Servei de Medi Ambient 

 Gemma Roset, tècnica del Servei de Medi Ambient 

 Pilar Pérez, tècnica del Servei de Medi Ambient 

 Teresa Vidal, Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del Garraf 

 Conxita Vicaría, Tècnica de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Diputació 
de Barcelona.  

 Carla Garcia, ERF 

 

 

Reunió de treball amb Urbanisme: 7 d’agost de 2018 

 Llorenç Guim, enginyer municipal 

 Carla Garcia, ERF 

 

 

Reunió de treball amb Serveis viaris: 7 de novembre de 2018 

 Paquito López, Serveis Viaris 

 Santi Alcaraz, Serveis Viaris 

 Carla Garcia, ERF 
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Reunió de treball amb el Servei de Medi ambient: 7 de novembre de 2018 

 Enric Garriga, Cap del Servei de Medi Ambient 

 Neus Pijoan, Salut pública, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Jordi Boada, tècnic del Servei de Medi Ambient 

 Gemma Roset, tècnica del Servei de Medi Ambient 

 Pilar Pérez, tècnica del Servei de Medi Ambient 

 Marc de Arias, Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova 

 Conxita Vicaría, Tècnica de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Diputació 
de Barcelona.  

 Carla Garcia, ERF 

 

 

Reunió de treball amb Urbanisme: 14 de novembre de 2018 

 Carlota Cristóbal, Urbanisme 

 Carla Garcia, ERF 

 

 

Reunió de treball amb Salut Pública: 20 de novembre de 2019 

 Josep M. Serra, Servei de Medi Ambient i Salut 

 Neus Pijoan, Servei de Medi Ambient i Salut 

 Carla Garcia, ERF 

 

 

Reunió de validació tècnica: 14 de febrer de 2019 

 Neus Pijoan, Cap de Servei de Medi Ambient i Salut 

 Gemma Roset, tècnica del Servei de Medi Ambient 

 Jordi Boada, tècnic del Servei de Medi Ambient 

 Vicenç Pérez, tècnic del Servei de Medi Ambient 

 Blanca Vilarnau, Responsable de Protecció Civil 

 Paquito López. Tècnic de Serveis Viaris 

 Marc de Arias, Gerent de la Companyia d’Aigües de Vilanova 

 Manel Orriols, Cap de Sanejament de la Companyia d’Aigües de Vilanova 

 Teresa Vidal, Consell Comarcal del Garraf  

 Enric Garriga, assessor de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

 Conxita Vicaría, Tècnica de l’Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat, Diputació 
de Barcelona.  

 Carla Garcia, ERF 

 

A continuació es presenten les actes de les diverses reunions de treball i seguiment 
que s’han mantingut entre l’equip redactor, l’equip tècnic i polític del municipi i la 
Diputació de Barcelona. 
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2.1.Acta de la reunió de llançament (11 de juny de 2018) 

 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 11/06/2018 

Lloc Diputació de Barcelona (Comte Urgell, 187. 08036 Barcelona)  

Assistents 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Jordi Boada, tècnic de l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú 

Diputació de Barcelona 
Carme Melcion, tècnica de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Ivan Capdevila, Director  

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

 

Temes tractats  

 L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha sol·licitat a la Diputació de Barcelona 

suport per a la redacció del Pla d’adaptació al canvi climàtic. ERF és l’encarregada 

de dur a terme la redacció del Pla. 

 Per altra banda, la Diputació considera la necessitat d’actualitzar el PAES del 

municipi –redactat el 2009– d’acord amb els nous objectius per a l’any 2030 del 

Pacte d’alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima. D’aquesta manera, la 

Diputació actualitzarà l’inventari d’emissions a 2016 i hi inclourà noves accions per 

assolir els objectius de mitigació, de reduir com a mínim un 40% les emissions de 

gasos amb efecte d’hivernacle respecte el volum d’emissions de l’any 2005.  

En relació a la mitigació, es van tractar els següents aspectes: 

 Des de l’Ajuntament de Vilanova s’ha actualitzat l’estat de les accions que 

conformen el Pla d’acció que formaven part del PAES anterior. Caldrà incrementar 

el nombre d’accions de manera que l’estalvi d’emissions assoleixi els objectius del 

PAESC.  

 Vilanova compta amb el software de gestió energètica dels consums municipals 

Gemweb. No obstant, hi ha alguns consums, com els centres educatius, que no 

s’hi troben inclosos, atès que la gestió no és directa per part de l’Ajuntament. 

Considerant que el PAESC ha de cobrir tots els consums municipals, cal incorporar 

tots aquests consums al mateix sistema de gestió.  

 L’Ajuntament té diverses instal·lacions d’energies renovables en equipaments, 

algunes d’elles concessionades a empreses que en duen a terme la gestió.  

 S’han fet diverses actuacions en matèria de pobresa energètica en coordinació 

amb els Serveis socials. S’han fet unes 120 auditories energètiques, 

subvencionades per la Diputació i per l’Agència de l’energia de Vilanova.  

 Diverses escoles de Vilanova participen en iniciatives com la Marató de l’Energia i 

l’Agenda 21 escolar.  

https://maps.google.com/?q=Comte+Urgell,+187.+08036+Barcelona&entry=gmail&source=g
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 Vilanova presenta problemes de la qualitat de l’aire en relació a la contaminació 

per ozó troposfèric. En diverses ocasions s’han superat els límits legals establerts. 

A més, es considera que els protocols i la comunicació a la població són 

millorables.  

 

Pel que fa a l’adaptació, es van tractar els següents aspectes: 

 Les accions d’estalvi d’aigua són una prioritat municipal que s’hauria de reflectir en 

el Pla d’Adaptació al CC, tenint en compte també que Aigües de Vilanova és una 

empresa pública municipal. 

 El Consell Comarcal del Garraf disposa d’un Pla de Camins. Es disposa d’un 

estudi de la xarxa bàsica de camins, un mapa de la xarxa bàsica i un inventari dels 

camins. 

 En relació a les platges, no tenen problemes significatius de pèrdua de sorra. 

 El Consorci de Colls i Miralpeix ha dut a terme accions conjuntes amb la confraria 

de pescadors per a la preservació del litoral i per a l’estalvi energètic (canvi en 

l’enllumenat de les barques per LED, cerca de motors més eficients, etc.). 

 Tenen problemes importants d’olors procedents de la planta de compostatge de 

Sant Pere de Ribes. 

 Vilanova i la Geltrú disposa d’un Consell de Medi Ambient, com a òrgan consultor i 

de seguiment de les accions ambientals del municipi. Un cop s’hagi elaborat la 

primera llista d’accions, es proposa presentar-la al Consell, per a que les pugui 

avalar o proposar-ne de noves, si s’escau. 

 Es preveu la propera celebració d’una reunió amb tots els agents municipals 

relacionats amb l’adaptació al canvi climàtic. La reunió, que serà informativa, té 

com a objectiu constituir la Comissió de seguiment del treball i ser la primera presa 

de contacte per reunions posteriors, per treballar cada tema (protecció civil, 

incendis forestals, inundacions, platges, infraestructura d’abastament i sanejament, 

espais verds urbans, espais naturals, entre d’altres). Es preveu la representació 

dels següents assistents: 

o Àrea de Territori i Espai Urbà (com a mínim: Medi Ambient, Urbanisme i 

Serveis Viaris) 

o Companyia d’aigües de Vilanova i la Geltrú 

o Consorci dels Colls i Miralpeix-Costa del Garraf 

o Parc del Garraf 

o Tots aquells que l’Ajuntament consideri 
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Terminis 

 Els terminis previstos per a la realització de les tasques són els següents:  

o Reunió de contacte amb els agents del municipi relacionats amb els 

aspectes d’adaptació: Primera quinzena de juliol.  

o Reunió de seguiment de les tasques del treball: Segona quinzena de 

setembre.  

o Finalització de les tasques: el termini d’execució és fins el 13 de 

novembre de 2018.  
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2.2. Acta de la reunió informativa (12 de juliol de 2018) 
 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 12/07/2018 

Lloc Diputació de Barcelona (Comte Urgell, 187. 08036 Vilanova i la Geltrú)  

Assistents 

Diputació de Barcelona 
Conchita Vicaría, tècnica de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Ivan Capdevila, Director  

Carla Garcia, consultora ambiental 

 

Per part de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, les persones assistents a la reunió són 
les següents:  

 

 Francesc Xavier Serra Regidor Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient 

 Llorenç Guim Lastras Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 Enric Garriga Elias Cap del Servei Medi Ambient 

 Gemma Roset Juan Tècnica Servei Medi Ambient ( Medi Natural) 

 Jordi Boada Rafecas Tècnic Servei Medi Ambient (Energia) 

 Pilar Pérez Marquina Tècnica Veterinària 

 Vicenç Pérez Molina Tècnic Medi Ambient 

 Teresa Vidal Sanz Tècnica Consorci dels Colls i Miralpeix 

 Josep Serra Alias Cap del Servei de Salut Pública 

 Jordi Campamà Pujol Cap de Servei de Serveis Viaris i Mobilitat 

 Santi Alcaraz Fernández Tècnic Mig, Responsable de contractes i 
concessions 

 Paquito López Aguilera Tècnic Especialista, Responsable jardineria 

 Anabel Ferrer Garcia Tècnica de comunicació 

 Núria Blanes Meléndez Cap de Servei de Premsa 

 

 

Objectius de la sessió 

 Explicació del futur Pla d’adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú i de les 

tasques que s’hi associen. 

 Calendarització de les tasques, especialment de les reunions específiques amb 

l’equip tècnic de l’Ajuntament.   

 Creació d’una Comissió de seguiment, que participarà i col·laborarà amb l’empresa 

redactora en la diagnosi i el pla d’acció i validarà el document a nivell tècnic.  

 

 

https://maps.google.com/?q=Comte+Urgell,+187.+08036+Barcelona&entry=gmail&source=g
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Temes tractats  

 

 Per part de la Diputació de Barcelona es contextualitza el Pla d’adaptació al canvi 

climàtic amb els compromisos assumits per l’Ajuntament amb l’adhesió al Pacte 

d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia i el Clima i en l’existència del PAES del 2009. 

 Per part d’ERF, l’empresa redactora del Pla d’adaptació al canvi climàtic, es 

detallen les particularitats del Pla d’adaptació que es planteja, la necessitat de 

participació transversal de diverses àrees municipals i supramunicipals i es fa un 

primer apunt dels temes que es treballaran per determinar la vulnerabilitat del 

municipi. A partir de les aportacions de totes les àrees i de la detecció dels sectors 

més vulnerables es conformarà el Pla d’acció.  

 Es demana als assistents la seva col·laboració en la Comissió de seguiment, així 

com la disponibilitat per treballar conjuntament amb ERF en reunions, que es 

celebraran idealment abans de finalitzar el mes de setembre.  

 Es planteja la necessitat de celebrar una reunió de treball conjunta per valorar 

l’esborrany del Pla d’acció i fer les últimes aportacions necessàries.   

 L’àgil desenvolupament de les tasques ha de permetre tancar el document del Pla 

d’acció durant el mes de novembre.  

 En aquest sentit, es remarca la importància del recolzament i priorització política de 

les tasques tècniques, que permetin desenvolupament de forma àgil el Pla d’acció.  
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2.3. Acta de la reunió de treball amb el Servei de Medi ambient 
(12 de juliol de 2018) 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 12/07/2018 

Lloc Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (C. de Bonaire, 1. 08800 Vilanova i la Geltrú)  

Assistents 

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, consultora ambiental 

Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú 

Gemma Roset, tècnica de Medi Ambient.  

 

Objectius de la sessió 

 Primera reunió per identificar els principals aspectes associats a la vulnerabilitat al 

canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú, així com accions que s’hagin desenvolupat en 

els últims anys, s’estiguin duent a terme o que siguin necessàries.  

 

Temes tractats  

 Al municipi hi ha molta presència d’urbanitzacions ilegals o alegals, en diferents 

situacions i processos d’urbanització. Es tracta de nuclis residencials dispersos, 

amb una vulnerabilitat intrínseca molt elevada, que els efectes del canvi climàtic 

pot agreujar.   

 

Incendis forestals 

 Les urbanitzacions en terrenys forestals o a menys de 500 metres de terreny 

forestal no disposen de Pla de prevenció en urbanitzacions (PPU). L’Ajuntament ha 

redactat el PPU del Corral del Milà, que caldrà executar i properament es redactarà 

la PPU de la Torre del Veguer.  

 La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic incrementa les obligacions de prevenció, no només en 

urbanitzacions, sinó també en edificacions i instal·lacions aïllades en terrenys 

forestals o a menys de 500 metres.  

 El municipi disposa d’un Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) que s’executa 

puntualment. El present PPI incorpora el manteniment dels camins, i es preveu que 

el proper PPI pugui incloure també mesures per incorporar més punts d’aigua.  

 S’està fent un seguiment de la recuperació de la superfície cremada al Parc del 

Garraf el 2012 per part de la Diputació de Barcelona. Les Associacions de 

propietaris del Garraf (APF) han de seguir les directrius que estableix la Diputació.  

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Comte+Urgell,+187.+08036+Barcelona&entry=gmail&source=g
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Inundacions 

 Tot  i que durant el juny de 2018 han tingut un episodi significatiu d’inundacions, es 

tracta d’episodis poc freqüents a Vilanova. No obstant, en un escenari de canvi 

climàtic es preveu que la seva ocurrència augmenti.  

 El manteniment de les lleres dels torrents correspon a l’ACA quan es troben fora 

de la zona urbana i a l’Ajuntament en el sòl urbà.  

 Es preveu una entrevista amb l’àrea de Serveis viaris i manteniment per analitzar 

com l’Ajuntament preveu el manteniment dels torrents 

 

Espais naturals i platges 

 La Platja Llarga és un espai amb un valor natural molt significatiu i en el que 

l’Ajuntament hi ha treballat. L’espai, dins l’inventari de Zones humides de 

Catalunya, compta amb un Pla especial (2001) i una proposta de revisió més 

recent, tot i que no aprovada.  

 La Platja Llarga disposa d’una subvenció de fons FEDER (entre 200.000€ i 

300.00€) per a la renaturalització de l’espai. Ja s’han fet algunes tasques de 

recuperació, especialment del salicorniar.  

 La platja del far s’ha naturalitzat recentment (2018). Es tracta d’una platja urbana i 

creada artificialment, en la que s’han fet modificacions per naturalitzar-la. Caldria 

que a llarg termini (2030) es puguin incrementar les tasques de naturalització.  

 La desembocadura del torrent de Sant Joan també s’ha naturalitzat recentment. 

Fins al moment, presentava problemes de sobreeiximent d’aigües residuals, que 

afectaven l’espai natural. Es tracta d’un espai amb valors naturals significatius, 

com demostra la presència del corriol camanegra al’espai. Per a protegir-lo, s’ha 

realitzat un tancat dunar i s’han regenerat les dunes.  

 La connectivitat ecològica entre diferents espais naturals és un dels valors a 

conservar. Hi ha diversos estudis a tenir en compte, alguns realitzats pel Consorci 

de Colls i Miralpeix.  

 Vilanova forma part de la Carta europea de turisme sostenible (CETS) dels Parcs 

del Garraf, Olèrdola i el Foix.  

 La Generalitat està realitzant un estudi-pilot sobre la Plana agrícola de Vilanova, en 

connexió amb Sant Pere de Ribes i Cubelles.   

 Els espais agrícoles són prou significatius, Vilanova concentra una part important 

de l’agricultura i la ramaderia de la comarca.   

 

Verd urbà: parcs i arbrat de carrer 

 L’Ajuntament no disposa d’una guia de criteris de gestió i manteniment del verd, tot 

i que sí aplica solucions més sostenibles, tot i que a criteri dels tècnics. 

 Es preveu comptar amb l’opinió de l’àrea de serveis viaris i de projectes, per 

complementar aquest sector: presència d’espais verds i previsió de nous espais, 

sistemes de reg, selecció de la vegetació més adaptada al clima, entre d’altres.    
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2.4. Acta de la reunió de treball amb la Companyia d’Aigües de 
Vilanova i la Geltrú (26 de juliol de 2018) 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 27/07/2018 

Lloc 
Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú (C. Col·legi, 38. 08800 Vilanova  i la 
Geltrú) 

Assistents 

Companyia d’Aigües de Vilanova i 
la Geltrú  

Marc de Arias, Gerent 

Manel Orriols, Cap de Sanejament  

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

Ordre del dia 

1. Identificació dels principals aspectes associats a la vulnerabilitat al canvi 

climàtic de Vilanova i la Geltrú, en relació a l’abastament i sanejament.  

2. Identificació de les accions dutes a terme o planificades, i que redueixen la 

vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic (horitzó 2030). 

3. Identificació de les necessitats no resoltes.  

 

Temes tractats 

 Competències de la Companyia municipal d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 

 Aspectes relacionats amb l’abastament d’aigua al municipi:  

o Pràcticament la totalitat de l’aigua consumida al municipi és aigua 

d’ATLL. Fins al 2010, al menys un 25% de l’aigua consumida provenia 

del freàtic.  

o El rendiment de la xarxa es troba entre el 75 i el 80%. L’objectiu és 

arribar al 82% de rendiment.  

o Aplicació de l’Ordenança d’estalvi d’aigua. Des de la Companyia 

intervenen a l’hora de limitar la pressió d’aigua en nous edificis. 

o Les urbanitzacions irregulars utilitzen aigua de pou. No tenen xarxa de 

clavegueram i fan servir fosses sèptiques.   

 Aspectes relacionats amb el sanejament:  
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o La CAV té un pla d’inversions per a la xarxa de sanejament en baixa. 

Un dels aspectes destacables del pla d’inversions és la xarxa de control 

de sobreeixidors.   

o Es fa manteniment programat de la xarxa de clavegueram.  

o La xarxa de clavegueram és unitària a la zona centre, però als polígons 

industrials ja s’ha anat fent separativa.  

o Hi ha un Pla director de clavegueram redactat del 2009 que s’està 

actualitzant i millorant. 
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2.5. Acta de la reunió de treball amb el Servei de Medi Ambient 
(26 de juliol de 2018) 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 26/07/2018 

Lloc Centre de Recursos i Informació Ambiental (C. Bonaire 1, 08800 Vilanova i la Geltrú)  

Assistents 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Enric Garriga, Cap del Servei de Medi Ambient 

Jordi Boada, tècnic del Servei de Medi Ambient 

Gemma Roset, tècnica del Servei de Medi 
Ambient 

Pilar Pérez, tècnica del Servei de Medi Ambient 

Teresa Vidal, Consorci dels Colls i Miralpeix 
Costa del Garraf 

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Identificació dels principals aspectes associats a la vulnerabilitat al canvi 

climàtic de Vilanova i la Geltrú.  

2. Identificació de les accions dutes a terme o planificades, i que redueixen la 

vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic (horitzó 2030). 

3. Identificació de les necessitats no resoltes.  

 

Aspectes tractats 

 Aspectes socials i moviments de transició. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

participa de molts dels moviments ciutadans i xarxes d’organismes entorn de 

l’economia social i la transició ecològica (Xarxa de Custòdia del Territori, Manifest 

cap a una xarxa de municipis per l’economia social i solidària, Manifest Territoris 

Socialment Responsables) i disposa d’un Pla d’acció de l’economia social i 

solidària.  

 

 Urbanisme, Pla General i espais lliures 

o Pla General d’Ordenació Urbana (2001) en procés de revisió. Redacció 

de l’Avanç del POUM.   

https://maps.google.com/?q=Comte+Urgell,+187.+08036+Barcelona&entry=gmail&source=g
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o Reserva d’espais no urbanitzables (permeables, espais lliures, zones 

verdes i espais sense urbanitzar).  

o Urbanitzacions en situació irregular. Vulnerabilitat intrínseca molt 

important de la població (accés a l’aigua, inundacions, accessibilitat 

xarxa viària, incendis, etc.), que els efectes del canvi climàtic pot 

agreujar.  

o Importància de la protecció del sòl fèrtil 

 

 Espais naturals i conservació de la biodiversitat 

o Significació del valor natural de la Platja Llarga (Inventari Zones 

Humides de Catalunya, Pla especial (2001), subvenció de fons FEDER 

per a la renaturalització). Previsió temporal? Tasques realitzades 

(recuperació salicorniar). 

o Naturalització de la platja del Far (2018). Platja urbana naturalitzada. 

Previsió d’increment de les tasques de naturalització, d’aquí al 2030? 

o Naturalització del torrent de Sant Joan. Tenia problemes de 

sobreeiximent de residuals. S’han regenerat dunes, presència del corriol 

camanegra. 

o Connectivitat ecològica entre els diferents espais naturals (Massís del 

Garraf, Colls i Miralpeix, Foix). Pla d'actuacions de Gestió Integrada de 

les zones costaneres del Garraf.  

o Vilanova forma part de la Carta europea de turisme sostenible (CETS) 

dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix.  

o La Generalitat està realitzant un estudi-pilot sobre la Plana agrícola de 

Vilanova, en connexió amb Sant Pere de Ribes i Cubelles.   

o Els espais agrícoles són prou significatius, Vilanova concentra una part 

important de l’agricultura i la ramaderia de la comarca. 

o Horts urbans ecològics i horts socials.  

o Plagues i espècies invasores. Ocurrència de processionària, mosquit 

tigre, senglars, etc. Accions dutes a terme per l’Ajuntament.  

 

 Incendis i gestió forestal 

o Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) quatriennal 

(2013-2018).  

o Seguiment de les zones cremades el 2012.  

o PPU urbanitzacions és una acció clara a dur a terme.  
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 Consum d’aigua i gestió a nivell municipal 

o Consum d’aigua de xarxa i promoció de recursos propis o alternatius 

(aqüífer, dipòsits d’aigües pluvials, EDAR, recuperació d’aigües grises, 

etc.). 

o Possibilitat d’incrementar les fonts de consum alternatives, com l’aigua 

regenerada de l’EDAR.  

o Possibilitats d’ús de l’aigua del Pantà de Foix per mitjà de la Comunitat 

de Regants.  

o Gestió de l’aigua a nivell municipal. Consum d’aigua en equipaments i 

en reg de zones verdes. Actuacions de millora de l’eficiència.  

o Ordenança d’estalvi d’aigua, aplicació real. Tractament de l’ordenança 

des de Medi Ambient 

 

 Educació ambiental: 

o En l’Agenda 21 escolar, que es renova anualment, s’hi treballen temes 

de mitigació i d’adaptació. 

o Consorci dels Colls – fan temes d’educació ambiental.  

o ADF Garraf també fa temes divulgatius per a la prevenció d’incendis.  

o Estat dels equipaments municipals i el parc d’habitatges en relació al 

confort climàtic i necessitats de rehabilitació. 

 Confort climàtic i necessitats de rehabilitació energètica:  

o Cal millorar l’envolvent d’edificis municipals. S’ha dut a terme un estudi 

sobre el parc públic d’habitatge. 
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2.6. Acta de la reunió de treball amb Urbanisme (7 d’agost de 
2018) 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 07/08/2018 

Lloc Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Plaça de la Vila 8, 08800 Vilanova i la Geltrú  

Assistents 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Llorenç Guim, enginyer de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

Ordre del dia 

 

1. Identificació dels principals aspectes associats a la vulnerabilitat al canvi 

climàtic de Vilanova i la Geltrú.  

2. Identificació de les accions dutes a terme o planificades, i que redueixen la 

vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic (horitzó 2030). 

3. Identificació de les necessitats no resoltes.  

 

Temes tractats 

 Clavegueram i risc d’inundació 

 Pla Especial de Clavegueram 2009 i propera actualització del Pla. Identificació de 

les actuacions prioritàries, calendarització i pressupost (horitzó 2030). Dipòsits de 

retenció.  

Un dels objectius principals del nou Pla serà reduir els episodis de contaminació i 

sobreeiximents en casos de pluges intenses. També es preveu la incorporació de 2 

diòsits anti-dsu.  

 Transvasament del torrent de la Pastera al de Santa Magdalena. Es tracta d’un 

projecte redactat fa anys, les dades del qual han quedat desactualitzades. És un 

projecte necessari, però cal una inversió en actualitzar-lo.  

 Problemàtica associada al torrent de Santa Maria, al límit de Vilanova amb 

Cubelles. Condicionament i millora del traçat del torrent des de la via del tren fins al 

mar.  

 

 

 

https://maps.google.com/?q=Comte+Urgell,+187.+08036+Barcelona&entry=gmail&source=g
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 Conservació de les platges 

 Projecte de millora de la desembocadura del torrent de Sant Joan. Resolució de la 

problemàtica d’abocament d’aigües residuals i sòlids que desemboca a la platja de 

Ribes Roges. S’ha millorat la canalització del tram final amb biorotlles i gabions 

amb grava per minimitzar l’erosió. També s’ha incorporat vegetació amb propietats 

per depurar, com el canyís (Phragmites sp.) 

 

 

 Abastament i recursos alternatius 

 Es disposa d’una ordenança municipal d’estalvi d’aigua aplicada des de Llicències i 

des de la Companyia municipal d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 

 Possibilitats d’aprofitament de l’aigua tractada a l’EDAR. Projecte d’aprofitament 

d’aquesta aigua a la Ronda Ibèrica (neteja viària, reg de camp de futbol).  
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2.7. Acta de la reunió de treball amb Protecció Civil (7 d’agost 
de 2018) 

 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 07/08/2018 

Lloc Oficina de la Policia Local (C. del Pare Garí 72, 08800 Vilanova i la Geltrú  

Assistents 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Blanca Vilarnau, Responsable de Protecció 
Civil  

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Identificació dels principals aspectes associats a la vulnerabilitat al canvi 

climàtic de Vilanova i la Geltrú.  

2. Identificació de les accions dutes a terme o planificades, i que redueixen la 

vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic (horitzó 2030). 

3. Identificació de les necessitats no resoltes.  

 

 

Temes tractats 

 Pla Bàsic d’Emergència (2009). Actualització i elaboració del DUPROCIM.  

o Els plans d’actuació municipal pels principals riscos INUNCAT, 

INFOCAT, NEUCAT, SISMCAT i CAMCAT es van redactar el 2008. Es 

considera convenient una nova revisió i actualització d’aquests plans.  

o Vilanova i la Geltrú ha de redactar el DUPROCIM, com a eina que 

integri la planificació municipal en relació als riscos i que actualitzi la 

planificació existent.  

 Els recursos de personal de l’Àrea de Protecció Civil escassos. Manca de vehicle 

propi. Important dedicació dels tècnics a l’organització de la seguretat entorn dels 

múltiples esdeveniments que es succeeixen al municipi.   

 Serveis Socials disposa d’uns mòduls prop de l’Hospital que s’han posat a 

disposició de persones sense llar al municipi en casos d’onada de fred.  

 Identificació de les urbanitzacions en situació irregular com a punts vulnerables al 

municipi.  

https://maps.google.com/?q=Comte+Urgell,+187.+08036+Barcelona&entry=gmail&source=g
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 Incendis forestals:  

o Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI) quatriennal 

(2013-2018). Execució del Pla i previsions del proper pla (incorporació 

de punts d’aigua).  

o Redacció de les PPU i execució de les franges de protecció a les 

urbanitzacions. S’està treballant en la redacció de nous PPU, que caldrà 

executar.  

o Activitat de l’ADF Garraf. 

 Vulnerabilitat a la calor 

o Protocol d’onades de calor, en coordinació amb Serveis Socials. 

Mecanismes d’actuació i coordinació entre àrees (Serveis socials, salut 

pública, gent gran, protecció civil). 

o Protocol contra els episodis d’ozó i episodis de contaminació 

atmosfèrica. També s’aplica des de Protecció Civil, que es coordina 

amb Comunicació.   

 Inundacions:  

o Increment de l’ocurrència d’inundacions en els últims anys, associades 

als torrents.  

o Molts edificis no estan preparats per als episodis de pluges intenses, ja 

que hi ha un parc important d’edificis antics, especialment al barri de la 

Geltrú, que pateixen danys infraestructurals de menor o major grau. Es 

produeixen inundacions en soterranis d’algunes escoles.  
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2.8. Acta de la reunió de treball amb Serveis viaris (7 de 
novembre de 2018) 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 07/11/2018 

Lloc Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Plaça de la Vila 8, 08800 Vilanova i la Geltrú  

Assistents 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Paquito López, Serveis Viaris 

Santi Alcaraz, Serveis Viaris 

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

Ordre del dia 

 Incloure els aspectes associats a la gestió del verd a la diagnosi del Pla 

d’adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú.  

 Identificar els aspectes que incrementen la vulnerabilitat al canvi climàtic del 

municipi. 

 Identificar les accions l’Ajuntament està duent a terme o que cal que 

promogui en un horitzo 2030, per reduir els efectes del canvi climàtic.  

 

Temes tractats 

 Manteniment del verd a través d’empreses concessionàries. Incorporació dels 

criteris determinats per l’Ajuntament, en matèria de qualificació del personal i en 

l’establiment de criteris de sosteniblitat.  

 Aplicació de criteris de gestió sostenible del verd. No es disposa d’una guia de 

criteris de gestió, sinó que els criteris de sostenibilitat s’apliquen internament per 

iniciativa tècnica.  

o Selecció de vegetació adaptada al clima.  

o Eliminació de l’ús d’herbicides.  

o Reducció de l’ús de fitosanitaris. S’han iniciat tractaments mitjançant 

endoteràpia. 

o Aplicació de telegestió del reg, amb prop del 80% dels punts de reg 

telegestionats.  

o Optimització del reg de la vegetació i eliminació del reg en arbrat un cop ha 

passat el temps d’implantació (entre 2 i 3 anys).   

o Optimització de les podes 

https://maps.google.com/?q=Comte+Urgell,+187.+08036+Barcelona&entry=gmail&source=g
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 Incidència i gestió de les plagues.  

 Inventari d’arbrat en procés d’elaboració, a finalitzar al tancament de la contracta 

de gestió i manteniment dels espais verds. Necessitats futures de disposar d’un 

Pla director del verd del municipi.  

 Intervenció del departament en la renaturalització del torrent de Sant Joan i de la 

platja del Far. Tasques de manteniment dutes a terme directament pel personal 

propi de l’Ajuntament.  
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2.9. Acta de la reunió de treball amb Medi ambient (7 de 
novembre de 2018) 

 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 07/11/2018 

Lloc Centre de Recursos i Informació Ambiental (C. Bonaire 1, 08800 Vilanova i la Geltrú)  

Assistents 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Enric Garriga, Cap del Servei de Medi Ambient 

Neus Pijoan, Salut pública, Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

Jordi Boada, tècnic del Servei de Medi Ambient 

Gemma Roset, tècnica del Servei de Medi 
Ambient 

Pilar Pérez, tècnica del Servei de Medi Ambient 

Marc de Arias, Gerent de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova 

Diputació de Barcelona 
Conchita Vicaria, tècnica de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Identificació dels principals aspectes associats a la vulnerabilitat al canvi 

climàtic de Vilanova i la Geltrú.  

2. Identificació i valoració de les accions incloses al Pla d’adaptació al canvi 

climàtic del municipi. 

 

Aspectes tractats 

 Principals aspectes associats a la vulnerabilitat al canvi climàtic al municipi:  

o Urbanitzacions com a elements molt vulnerables (especialment 

vulnerables als incendis, al fred i a la calor) 

o Increment de l’ocurrència d’onades de calor i presència de població 

vulnerable 

o Abastament d’aigua potable basat sobretot en l’aigua de xarxa  

o Increment dels episodis d’inundació en els últims anys 

o Espais naturals, forestals i agrícoles vulnerables a la fragmentació 

(especialment Platja Llarga i desembocadura del torrent de Sant Joan) 

https://maps.google.com/?q=Comte+Urgell,+187.+08036+Barcelona&entry=gmail&source=g
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 Pel que fa a la proposta d’accions a incorporar al Pla d’adaptació al canvi climàtic, 

s’identifiquen dues categories:  

o Accions a incloure com a recomanacions i criteris 

o Accions a incorporar al Pla d’adaptació al canvi climàtic 

 Es presenta la llista de 30 accions i 5 recomanacions per incloure al Pla, que amb 

les aportacions de l’equip municipal esdevenen 44 accions i 8 recomanacions.  
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2.10. Acta de la reunió de treball amb Urbanisme (14 de 
novembre de 2018) 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 14/11/2018 

Lloc Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (Plaça de la Vila 8, 08800 Vilanova i la Geltrú  

Assistents 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Carlota Cristóbal, Urbanisme  

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

 

Ordre del dia 

1. Identificació dels principals aspectes associats a la vulnerabilitat al canvi 

climàtic de Vilanova i la Geltrú.  

2. Identificació de les accions dutes a terme o planificades, i que redueixen la 

vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic (horitzó 2030). 

3. Identificació de les necessitats no resoltes. 

 

Temes tractats 

 Planificació urbanística  

o S’han iniciat les tasques de redacció de l’Avanç del POUM durant el 

mes de juliol de 2018, amb l’objectiu d’obtenir un document urbanístic 

actualitzat, que incorpori totes les modificacions de planejament i 

estableixi les línies d’actuació prioritàries.  

o Línies d’acció prioritàries i criteris de sostenibilitat a incloure al nou 

POUM. Especificacions per la protecció dels àmbits de la Platja Llarga, 

l’Ortoll, espai connector entre Santa Maria de Cubelles i el Fondo 

Somella.  

o Es considera interessant que la normativa del POUM pugui incloure 

criteris i especificacions sobre urbanisme sostenible (paviments 

drenants, sistemes urbans de drenatge sostenible, previsió d’ombres, 

etc.). 

o Pel que fa a planejament territorial, també cal tenir en compte que 

Vilanova s’inclourà dins del futur Pla territorial parcial del Penedès i 

sortirà del Pla territorial metropolità de Barcelona.  
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 Urbanitzacions periurbanes en situació irregular. 

o Situació de les urbanitzacions en relació al planejament municipal. 

Tenen classificades les urbanitzacions en situació alegal 

(urbanitzacions en sòl no urbanitzable) i en situació irregular 

(urbanitzacions en sòl urbanitzable) i es disposa d’alguns estudis que 

analitzen la vulnerabilitat a nivell social i a nivell urbanístic.  

o El municipi s’ha inclòs en un estudi pilot (iniciat el setembre de 2018), 

promogut per la Generalitat en que hi intervé l’equip redactor del POUM 

i la Diputació de Barcelona. Es tindran en compte aspectes associats a 

la vulnerabilitat social i de riscos naturals. A més de conclusions, 

s’espera que de la realització de l’estudi se’n desprenguin quines eines 

poden tenir a l’abast els municipis per a solucionar aquests aspectes.  

 Projecte pilot de tractament dels espais oberts de la plana agrícola del Garraf. 

L’objectiu del projecte pilot és obtenir una reglamentació urbanística única per la 

unitat del paisatge de la Plana del Garraf.  
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2.11. Acta de la reunió de treball amb Salut Pública (20 de 
novembre de 2018) 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 20/11/2018 

Lloc Regidoria de Salut (Marquesat de Marianao, 2, 08800 Vilanova i la Geltrú)  

Assistents 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Josep M. Serra, Cap de Salut Pública 

Neus Pijoan, Coordinadora de Salut Pública 

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

Ordre del dia 

1. Explicació del Pla d’adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú que 

s’està elaborant i de les tasques que s’hi associen. 

2. Identificació dels aspectes principals associats a la salut pública en relació 

amb el canvi climàtic. 

3. Identificació de les accions dutes a terme o planificades, i que redueixen la 

vulnerabilitat del municipi al canvi climàtic (horitzó 2030).  

 

Temes tractats 

 ERF exposa els objectius del Pla d’adaptació al canvi climàtic que s’està elaborant 

pel municipi i la seva relació amb l’àrea de Salut Pública.  

 Els tècnics responsables de la Regidoria de Salut detallen les línies de treball 

principals de l’àrea de Salut Pública, i s’identifiquen aquells aspectes més lligats a 

l’adaptació al canvi climàtic. 

 S’identifiquen les accions dutes a terme per la regidoria i que s’inclouran en el Pla:   

o S’han dut a terme actuacions contra el mosquit tigre, especialment a les 
escoles.  

o Tenen una Ponència tècnica de salut i medi, que es reuneix periòdicament.  

o Se segueix un protocol d’actuació davant de casos d’arbovirosi, establert per la 
Generalitat de Catalunya. Recentment s’han produït alguns casos aïllats 
d’incidència de chukunguya en persones i de febre del Nil en cavalls.   

o Durant el 2019 es preveu la creació d’un Comitè de treball sobre les malalties 
emergents i l’arbovirosi. A més de la Regidoria de Salut, hi participaran 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Centre 
de Control del mosquit tigre i el Departament d’Agricultura i Ramaderia de la 
Generalitat. 
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2.12. Acta de la reunió de validació tècnica (14 de febrer de 
2019) 

 

 

ACTA REUNIÓ 

Projecte Pla d'adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú 

Data 14/02/2019 

Lloc Promoció Econòmica  (Plaça de la Vila 11. 08800 Vilanova i la Geltrú)  

Assistents 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Neus Pijoan, Cap de Servei de Medi Ambient i 
Salut 

Gemma Roset, tècnica del Servei de Medi 
Ambient 

Jordi Boada, tècnic del Servei de Medi Ambient 

Vicenç Pérez, tècnic del Servei de Medi 
Ambient 

Blanca Vilarnau, Responsable de Protecció 
Civil 

Paquito López. Tècnic de Serveis Viaris 

Marc de Arias, Gerent de la Companyia 
d’Aigües de Vilanova 

Manel Orriols, Cap de Sanejament de la 
Companyia d’Aigües de Vilanova 

Teresa Vidal, Consorci dels Colls i Miralpex  

Enric Garriga, assessor de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

Diputació de Barcelona 
Conchita Vicaria, tècnica de l'Àrea de Territori i 
Sostenibilitat 

Estudi Ramon Folch i Associats  
(ERF) 

Carla Garcia, Consultora ambiental 

 

Ordre del dia 

 

1. Presentació del Pla d’adaptació al canvi climàtic de Vilanova i la Geltrú a 

l’equip tècnic municipal.  

2. Discussió i validació tècnica del document. 

 

Aspectes tractats 

 ERF ha presentat el document elaborat deforma coordinada amb els serveis 

tècnics de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  

 S’ha promogut la discussió sobre el Pla presentat per ERF, document facilitat als 

assistents a la reunió amb anterioritat. S’ha discutit i acabat de complementar el 

contingut de les accions incorporades.  
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 Atesa la limitació temporal de la reunió i l’absència d’alguns membres de l’equip 

convocats, es dona un termini d’una setmana per a facilitar els comentaris a ERF, 

com a redactors del document, que lliurarà el document validat tècnicament.   

 Finalment, es considera la necessitat de presentar el document al Consell 

Municipal de Medi Ambient i als membres del Ple municipal.  
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