
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rambla de la Pau,  núm. 44 • 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 25 de març de 2021 
Lloc: virtual, aplicació ZOOM 

 
Assistents: 
 
Marta Jofra, Regidora d’Espai Públic i Medi Ambient 
Gemma Roset, Cap de Medi Ambient 
Vicenç Pérez, Tècnic de Medi Ambient 
Manel Lázaro, Tècnic de Medi Ambient 
Jordi Boada, Tècnic de Medi Ambient 
Pilar Pérez, tècnica de Medi Ambient 
Josep Duran Vázquez, Cap de Servei d’Urbanisme 
Erika Quintero, regidora grup municipal Ciutadans 
Ester Franco, regidora grup municipal Som VNG 
Jaume Carnicer, regidor de producció 1r sector i mercats municipals 
M. Núria Plana, Defensora de la Ciutadania 
Jordi Jiménez, tècnic d’Urbanisme 
Mercè Forján, aux. administrativa de Medi Ambient 
Alba Mansilla, AA.VV. Ribes Roges 
Jaume Marsé, de l’APMA 
Sara Gascón, de l’APMA 
Enric Garriga, de CC.OO. 
Ton Dalmau, d’Ecol3VNG 
Anabel Coronado , ciutadana  
Anabel i Jordi, ciutadans 
Salvador Butí, ciutadà 
Francesc Brull, ciutadà  
Isadora Pedra, ciutadana 
 
 
S’inicia la sessió a les 17:40 h, a través de l’aplicació ZOOM. 
 
La Sra. Marta Jofra dóna la benvinguda als assistents i comenta els punts de l’ordre 
del dia que s’han enviat prèviament en la convocatòria. 
 
 
ORDRE DEL DIA CONSELL DE MEDI AMBIENT. 25/03/2021 17:30 h 
  
Temes a tractar 
 

1. Lectura i aprovació de la darrera acta. La Sra. Marta Jofra comenta que s’ha 
enviat l’esborrany de l’acta a la convocatòria i pregunta si alguna persona té 
cap esmena o comentari. No es fa cap esmena i, per tant, es dóna per 
aprovada l’acta del CMMA del 22/07/2020. 
 

2. Proposta de reglament de règim intern del Consell de Medi Ambient (veure 
document adjunt). 
 

La Sra. Marta Jofra explica que junt amb el departament de Participació s’ha fet 
una proposta de reglament que s’ha enviat junt amb la convocatòria. Hi ha un 
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reglament general de participació ciutadana del qual s’ha partit, i després de mirar 
el que han fet altres ajuntaments, s’ha elaborat una proposta. Aquesta regulació 
permetrà que tothom tinguin clares les funcions i el funcionament, ja que el CMMA 
ha tingut diferents dinàmiques al llarg del temps, i en ocasions ha estat un 
instrument més aviat informatiu. La idea és que es puguin elaborar propostes 
ciutadanes que es puguin elevar a la JGL o al Ple de l’ajuntament, i d’aquesta 
manera tenir una incidència en la presa de decisions. Seria interessant que el 
CMMA pugui emetre propostes i que no sigui només un òrgan d’informació, que 
sigui més proactiu. També s’ha previst que es pugui dotar d’uns recursos propis, 
per si s’haguessin d’encarregar dictàmens o informes.  
 
La idea és que a més de la ciutadania organitzada, també en podria formar part 
representants polítics o ciutadans a nivell individual, a partir dels 16 anys. 
 
També es regula l’existència de dos espais diferents: el plenari, com ara, i els grups 
de treballs. En l’actualitat hi ha dos grups de treball que estan funcionant, el de 
Medi Natural, Territori i Urbanisme, i d’altra banda, el de Qualitat de l’Aire, 
Contaminació i Salut Ambiental. 
 
També és interessant la proposta de que puguin votar els representants polítics 
puguin votar però amb un màxim de 1/3, ja que tenen altres espais de decisió, i així 
la ciutadania pugui tenir més protagonisme que els representants polítics. 
 
La presidència seria de l’alcaldessa i la vicepresidència podria correspondre a una 
entitat de la ciutat. 
 
Els punts s’aprovarien per majoria simple, però si fos un tema per elevar al Ple 
caldria una majoria qualificada. 
 
Es donarà un termini d’aportacions per aquest reglament, després s’elevaria al Ple 
per aprovar-lo inicialment i a continuació hi hauria un període d’al·legacions. 
 
La Sra. Marta Jofra pregunta si algú vol fer cap comentari en relació a tot l’explicat. 
 
El Sr. Jaume Marsé comenta que no queda massa clara la composició, i no veu 
clar el criteri de proporcionalitat en el vot, ja que algunes entitats poden no tenir un 
criteri molt clar per temes molt diferents que no tenen a veure amb la pròpia entitat. 
També caldria aclarir el tema de la convocatòria de les reunions, si només ho pot 
fer la presidència o també es pot reunir a instància de les entitats, per no córrer el 
perill de que no es convoqui cap sessió. 
 
La Sra. Gemma Roset explica que la idea és admetre tothom que ho sol·liciti. En 
cada legislatura s’hauria d’actualitzar el llistat de participants, i pren nota del 
comentat pel Jaume Marsé. 
 
La Sra. Marta Jofra explica que hi ha establert una periodicitat mínima d’un Consell 
a l’any, però es pot modificar a dos o tres o el que es pugui establir. Es deixarà uns 
dies per que es pugin fer aportacions per si tothom no ha tingut temps de mirar la 
proposta de reglament, i es tindran en compte les noves aportacions abans de 
portar-ho a aprovació del Ple. 
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3. Pla Especial d’Ordenació de l’activitat extractiva de la pedrera Coll Ferran 

(aportat per APMA, veure document adjunt) 

  

El Sr. Jaume Marsé comenta que recentment s’ha aprovat inicialment el Pla Especial 

de la Pedrera, i segons comenta, el Pla General estableix que no es poden ampliar les 

pedreres, i el pla especial suposa una ampliació. A l’APMA li preocupa molt l’impacte 

ambiental i paisatgístic, i que es prenguin mesures per pal·liar aquest impacte, a més 

l’espai és molt proper un espai qualificat com Xarxa Natura 2000, que ha de tenir una 

protecció màxima, i també por suposar una pèrdua de biodiversitat. 

Des de que s’ha publicat al BOP hi ha 45 dies per presentar al·legacions, i és un 

termini molt curt. 

A l’APMA li ha sorprès que el govern actual hagi aprovat aquest Pla Especial, i no es 

faci en un sentit més de conservació de la natura. 

 

El Sr. Josep Duran explica que l’esperit del Pla General de 2001 és que no hagi més 

pedreres, i també diu que les ja existent s’han de regular a través de plans especials, 

que és el que s’ha fet. La Clau 23 parla d’una especial protecció, i dins d’aquesta clau 

es pot fer un ús extractiu, per tant, s’està aplicant el Pla General, i s’ha fet la tramitació 

ambiental. La primera proposta és de 2017, és a dir, fa temps que s’ha treballat en el 

tema i, d’altra banda, s’ha escollit la proposta amb un menor impacte ambiental. 

 

La Sra. Gemma Roset explica que el projecte, com ha dit el Josep Durant, va néixer al 

2017, després de passar per l’OTA de la Generalitat. Hi havia diferents alternatives i es 

va valorar l’impacte ambiental de cadascuna, i finalment la propietat va presentar una 

altra proposta deixant una franja de protecció amb una reducció de l’explotació. Si bé 

és cert que l’explotació d’una pedrera té un grau considerable d’impacte ambiental, i 

per aquest motiu es va treballar per a que la propietat aportés una alternativa i un nou 

document que reduís la superfície d’explotació, atenent a una compensació. ( 

 

El Sr. Jaume Marsé comenta que ha observat els informes de Medi Ambient i 

d’Urbanisme, i explica que el de Medi Ambient era bastant bo, però l’urbanístic 

passava per alt que el Pla General prohibia cap ampliació, no es fa esment, i és 

important. 

 

El Sr. Jordi Jiménez explica que la interpretació que s’ha fet és que un cop aprovat el 

Pla Especial no es podrà ampliar el termini d’explotació. 

 

El Sr. Josep Duran comenta que hi ha altres articles del Pla General que admeten les 

pedreres que ja estan en explotació, és a dir, s’està aplicant estrictament el que el que 

contempla el Pla General, i s’ha fet complit tota la tramitació. 

 

El Sr. Jordi Jiménez afegeix que el Pla General determina dues àrees de pedreres, i 

una era aquesta. 

 

El Sr. Jaume Marsé comenta que, malgrat tot, el Pla Especial suposa un augment de 

l’explotació, i el Sr. Josep Duran explica que sí, i que precisament el Pla Especial 

regula l’àmbit definitiu d’aquesta explotació. 
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El Sr. Jordi Jiménez explica que la intenció de l’informe urbanístic era aplicar el Pla 

General, no amagar cap concepte, i que qualsevol que ho desitgi pot anar a les 

oficines del departament d’Urbanisme a consultar el projecte. 

 

El Sr. Jaume Marsé comenta que quan hagi un altre POUM tot això pot canviar, i 

podria ser possible ampliacions de pedreres. 

 

El Sr. Josep Duran explica que l’únic que s’ha fet és complir amb l’actual Pla General, 

que és el que està vigent ara mateix. 

 

El Sr. Jaume Marsé comenta que és una llàstima que al no haver encara un reglament 

del CMMA, aquest no es pot posicionar al respecte. 

 

La Sra. Alba Mansilla pregunta si com a CMMA no es podria considerar un 

posicionament respecte aquest impacte ambiental que suposa la pedrera, i la Sra. 

Marta Jofra explica que ara mateix el CMMA no té encara un reglament on s’estableixi 

unes funcions, etc. Just avui s’ha presentat una proposta de reglament, amb la idea de 

que es puguin prendre decisions i inclús elevar temes a la JGL (Junta de Govern 

Local) o al Ple. 

 

La Sra. Marta Jofra explica que de manera informal sí que es pot traslladar el 

posicionament, i la Sra. Alba Mansilla vol que quedi recollit en l’acta que es traslladi al 

departament d’Urbanisme. La Sra. Marta Jofra recorda que el Pla Especial ja està 

aprovat inicialment i en període d’al·legacions. 

 

La Sra. Isadora Pedra comenta que quan es fa una proposta hauria de contemplar-se 

l’afectació ambiental que pugui tenir.  

 

La Sra. Marta Jofra explica que cada vegada que hi ha una proposta que pot tenir un 

impacte ambiental hi ha un procés d’avaluació ambiental, on queda detallat l’impacte 

de cada alternativa i es justifica per que s’escull una o altra alternativa. 

 

La Sra. Gemma Roset explica que hi ha un document ambiental en aquesta aprovació 

inicial que afecta a molts aspectes ambientals, que suposa un conjunt d’informes 

d’aspectes diferents, és a dir, és un aspecte que es treballa molt. Ara està aprovat 

inicialment, un cop acabi el període d’al·legacions s’aprovarà provisionalment i serà la 

Generalitat qui ho ha d’aprovar definitivament. 

 

El Sr. Jordi Jiménez explica que l’OTA de la Generalitat fa un document de com ha de 

ser l’avaluació ambiental, i a posteriori examinarà que tot el requerit s’hagi incorporat. 

La Sra. Gemma Roset explica que s’han sol·licitat un seguit d’informes diferents, i 

encara queda molta tramitació. 

 

El Sr. Josep Duran explica que s’han demanat uns 30 informes abans de procedir a 

l’aprovació inicial, i això sense tenir en compte les al·legacions, i abans de l’aprovació 

provisional, i encara quedaria l’aprovació definitiva per part de la Generalitat. 
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El Sr. Jaume Marsé comenta que és lamentable que la Diputació no hagi emès cap 

informe quan se li va sol·licitar al principi de la tramitació, ja que és el garant del Parc 

del Garraf. El Sr. Josep Duran explica que es tornaran a demanar informes a dos 

organismes de la Diputació de Barcelona. 

El Sr. Jordi Jiménez explica que hi ha un organisme de la Generalitat que vetlla per 

que en aquests procediments estiguin incorporats tots els informes preceptius. 

 

La Sra. Marta Jofra agraeix la participació als Srs. Jordi Jiménez i Josep Duran i dona 

per acabat aquest punt. 

 

 

Varis 

 
- Temporada 2021. Corriol Camanegre. 
 

El Sr. Manel Lázaro explica que el Corriol Camanegre és una au migratòria que nidifica 

a la platja de Vilanova, i és una espècie protegida. Ho ha fet a Platja Llarga, a Ribes 

Roges, al Torrent de Sant Joan. Inicialment, en detectar una nidificació s’actuava en 

conseqüència, amb un tancat de protecció. Posteriorment, es procedeix a fer 

actuacions preventives amb tancats permanents. 

Amb el confinament, al 2020 van haver-hi gran nombre de nius, i es van fer tancats 

provisionals per evitar l’accés a la zona. 

Aquest any a principis de febrer es va fer una visita amb tècnics de la Generalitat, 

Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Medi Ambient, per avaluar com procedir. Es van 

acordar una sèrie d’accions: 

- Ampliació dels tancats permanents al Torrent de Sant Joan. 

- Realitzar tancats provisionals previs a la nidificació. 

- Acció de llaurada de l’estrat herbaci, per afavorir la nidificació. 

- Tancament d’accessos a la platja. 

- Prohibició d’accés als gossos a la platja de Ribes Roges, que en part ja estava 

contemplat a l’ordenança d’us de les platges, però s’ha ampliat a la platja de 

Ribes Roges mitjançant decret d’Alcaldia, des del 1 de març al 15 de setembre. 

- De moment s’ha procedit a senyalitzar de forma temporal la zona de prohibició 

d’accés als gossos, però degut a actes de vandalisme van desaparèixer, i es va 

reforçar, però els han tornat a sostreure. Demà està previst instal·lar amb la 

brigada uns nous cartells provisionals més resistents en espera dels definitius 

 

La Sra. Marta Jofra afegeix que, igual que a l’estiu a les platges, s’ha procedit a 

contractar uns informadors ambientals per aquesta temporada. 

També s’han dur a terme diferents accions de traslladar aquesta prioritat a la Policia 

local, als Mossos d’esquadra, i treball transversal amb la resta de regidories de 

l’ajuntament implicades, així com els xiringuitos, que obriran a partir de l’1 de maig. A 

més, es realitza un intercanvi d’informació amb la xarxa de voluntariat i es treballa amb 

les entitats, i s’ha creat un grup d’experts amb ornitòlegs, a banda dels tècnics de Medi 

Ambient, per fer un seguiment més científic i extreure més dades. 

 

El Sr. Jaume Marsé explica que hi ha un grup de tres entitats que són l’APMA, La 

Foixarda i AA.VV. de Ribes Roges que han format el grup de voluntariat Biodiversitat 

VNG, on hi ha apuntades unes 20 persones. Hi ha propietaris de gossos que ho 
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entenen i d’altres que no, la tasca del voluntariat és complicada. La Policia Local no ha 

intervingut massa activament i estaria bé que ara sí ho faci, ja que ara estem en el 

moment precís que el corriol fa les postes d’ous. 

La Sra. Marta Jofra explica que de la temporada d’estiu s’han derivat una sèrie de 

sancions al respecte. 

El Sr. Jaume Marsé explica que és més efectiva l’actuació policial que la instal·lació de 

cartellera. 

 

La Sra. Isadora Pedra comenta que caldria fer espais on poder portar els gossos, on 

puguin córrer i relacionar-se, i així no haver d’anar a la platja. La Marta Jofra comenta 

que ja hi ha espais a Vilanova, i que hi ha altres espais naturals oberts, com els Colls, 

Mas de l’Artís, etc. per caminar i córrer amb els gossos, a més dels espais de 

socialització tancats existents. 

La Sra. Isadora Pedra comenta que s’hauria d’informar més d’aquestes opcions. 

 

La Sra. Alba Mansilla comenta que caldria reforçar aquesta comunicació en positiu 

dels espais on sí es poden portar els gossos, per no crear la sensació de que tot són 

prohibicions. 

El Sr. Vicenç Pérez afegeix que una de les tasques dels informadors ambientals és 

informar sobre les alternatives existents en aquest sentit. 

La Sra. Alba Mansilla comenta que si aquesta informació es pot enviar a l’AA.VV. de 

Ribes Roges seria molt útil. 

La Sra. Erika Quintero comenta que potser s’hauria de reforçar aquesta comunicació 

en positiu i compatibilitzar els usos dels gossos a les platges. 

 

La Sra. Marta Jofra dona per acabat aquest punt. 

 

 

- Retorn sessió del Grup de Treball Acta reunió Grup de Treball “Medi Ambient – 

Territori – Urbanisme” del 7 d’octubre de 2020 (Veure Document annex) 

 

Es va demanar un recull de les propostes més interessants per invertir en temes de 

Medi natural, i va intervenir la Sandra Carreras, de la Xarxa de Conservació de la 

Natura. Es pot trobar la informació relacionada a l’acta d’aquella sessió del grup de 

treball que s’ha enviat amb la convocatòria del CMMA.  

 

 

- Hort social C. Almogàvers (AV Ribes Roges) 

 

La Sra. Alba Mansilla comenta que va demanar data per una reunió per aquest tema. 

La proposta seria destinar un petit espai com a zona de trobada per les persones del 

barri, on poder dinamitzar el teixit social del barri, amb unes taules i bancs de pícnic i 

una taules de cultiu i programar activitats sobre l’horticultura, també amb un espai de 

compostatge. S’està negociant amb l’ajuntament en l’actualitat. És un barri on hi ha 

molta circulació de cotxes, que augmenta més a l’estiu, i es vol fomentar que la gent 

deixi el cotxe. Comenta que ha parlat amb els veïns i veïnes que viuen més a prop i 

estan d’acord en la instal·lació de taules i bancs de pícnic. 

La Sra. Marta Jofra respon que s’està gestionant aquesta proposta. 
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La Sra. Alba Mansilla comenta que s’ha demanat que es posin reductors de velocitat a 

determinats punts per que s’ha detectat que hi ha molts vehicles que circulen a molta 

velocitat en aquesta zona. Es demana  que es traslladi a Mobilitat aquesta petició. 

 

 

 

 - Precs i preguntes 

 

“Accions recollida brossa carrers, platges, etc. ,senyalització, gossos, platja”. 

(Aportació ciutadana)  

 

La persona que havia fet aquesta pregunta no es troba present a la reunió per 

comentar el tema. 

 

 

 

La Sra. Marta Jofra pregunta si alguna persona vol aportar algun tema més. 

 

El Sr. Jaume Carnicer comenta que en la temporada de bany quan es posi el 

balisament a la platja es doni avís a la confraria de pescadors. 

 

La Sra. Marta Jofra comenta que si alguna persona vol participar en algun grup de 

treball ho pot demanar. 

 

El Sr. Enric Garriga pregunta per una proposta de voluntariat ambiental consistent en 

incorporar els menors no acompanyats a aquest grup de voluntariat. 

La Sra. Gemma Roset explica que hi ha una conversa pendent amb Joventut al 

respecte, i que el grup de Biodiversitat VNG està realitzant una formació al  voluntariat, 

i que es podria posar en contacte de forma directa amb ell per veure com ho poden 

vehicular. 

 

El Sr. Jaume Marsé respon que creu que pot ser interessant, s’ha de veure com 

vehicular-ho, i la Sra. Gemma Roset comenta que per part de Medi Ambient es farà el 

contacte amb Joventut. 

 

El Sr. Ton Dalmau comenta la possibilitat de fer un incentiu en Turutes, la moneda 

social. 

 

 

 

A les 19:13 h es dona per finalitzada la sessió, de la qual s’estén aquest acta. 

 
 
25 de març de 2021 


