
MOCIÓ 0,5% d’IBI 1 
 
 
D’ençà l’any 2017, Garrafcoopera es va proposar aprovar per moció al Ple            
Municipal de Vilanova i la Geltrú d’afectar amb caràcter anual i permanent el             
0,5% sobre la recaptació líquida anual de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI)            
per al foment de la protecció del medi natural (flora, fauna i paisatge) del              
municipi. 
 
 
Des de GarrafCoopera vam preparar il·lusionats aquesta moció relacionada         
amb el canvi climàtic i l'entorn natural en uns moments d’emergència           
climàtica. La proposta versava en reinvertir els diners recaptats amb projectes           
mancomunats amb la ciutadania activa de la ciutat i l’Ajuntament de Vilanova            
per tal de recuperar, protegir i custodiar a mitjà i llarg termini l'entorn natural              
del nostre municipi. 
 
Es calcula que això suposa un import d’uns 150.000 euros anuals           
aproximadament del pressupost municipal anual del consistori vilanoví.  
 
Es tracta d’un instrument de conscienciació i participació ciutadana sobre la           
necessitat de compensar l’impacte negatiu de la petjada humana sobre el           
medi natural més proper i que a tots en afavoreix. 
 
Considerem que aquesta inversió anual és una acció essencial per tal de            
contrarestar els impactes ambientals sobre el medi ambient produïts per la           
construcció i manteniment de les infraestructures d’una ciutat, i també pot           
esdevenir una eina d’inversió i participació complementàries a les que ja           
s’estan duent a terme des del Departament de Medi Ambient i urbanisme de             
l’Ajuntament. 
 
La finalitat és dotar la corresponent consignació per a despeses en els            
Pressupostos municipals. Si finalitzada l’execució d’un exercici pressupostari        
restés un romanent no gastat, aquest s'incorporaran automàticament al         
Pressupost Municipal de l’exercici següent. 
 
 
ACTUACIONS I CRONOLOGIA 
 
El març del 2018 Garrafcoopera elabora un projecte per tal de recuperar la             
Carrerada Reial de la Cerdanya al seu pas per Vilanova. Davant el minso             
finançament i inversió per part de l’Ajuntament en projectes de medi ambient            
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al respecte, s’estudia proposar una partida fixa del 0,5% de l’IBI dels            
pressupostos municipals.  
 
Durant la primavera del 2018, Garrafcoopera impulsa una ronda de          
consultes sobre la moció que s’estava preparant a les entitats del tercer            
sector més representatives i properes del Garraf, preocupades pel malmès          
entorn natural i ecològic.  
Tot aquest projecte es va preparar amb antelació amb intenció de           
presentar-la abans del debat sobre els pressupostos de l'Ajuntament pel          
2019. 
 
La Xarxa de Custòdia del Territori, de la qual Garrafcoopera en forma part,             
recolza la iniciativa2. Així es comenta en el consell de medi ambient de             
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el 12 de juliol de 2018: 
“... 
Per a obtenir recursos per poder actual al territori tornem a comentar            
la proposta de la XCT de dedicar el 0,5% de l’IBI a aquesta finalitat. Proposta               
que caldria introduir en els propers pressupostos municipals.  
…” 
 
A la tardor del 2018, es va lliurar la proposta a tots els partits polítics i                
regidors per tal d’aportar adhesions, millores i consensuar-ho. 
 
El dia 5 de novembre de 2018 es presenta i s’aprova per unanimitat la moció               
al Ple.  
 
En declaracions posterior per part del Regidor de Medi Ambient en funcions            
en aquell govern, Xavier Serra: "... es destinarà el 0,5% de l'IBI a polítiques              
mediambientals i de recuperació del territori". Són iniciatives molt bones          
i que cal potenciar". 
 
Altres medis de comunicació locals se’n fan ressò.3 
 
Al consell de medi ambient 27 de novembre de 2018 es dóna informació             
pública de la proposta del 0,5% de l’IBI. Segons paraules del Cap del Servei              
de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Enric Garriga,            
(recollides en acta): 
 
 

2 https://xcn.cat/projecte/campanya-05-de-libi/ 
 
3  Eix diari 6/11/2018: Pensem globalment i actuem localment 
 
 
 

https://xcn.cat/projecte/campanya-05-de-libi/
https://www.eixdiari.cat/opinio/doc/80001/pensem-globalment-i-actuem-localment.html


…”La moció aprovada , però va més enllà i vehicula aquesta idea a una camp               
més ampli d’accions especialment amb els efectes del canvi climàtic. I així            
mateix demana que la programació de les activitats per a destinar els            
recursos es faci de manera coordinada i participativa amb les entitats que            
treballen aquestes temes en el territori. 
…”  
 
Durant el mes de gener del 2019 Garrafcoopera davant la manca d'iniciativa            
del Consistori vilanoví, ho torna a impulsar i coordina un grup de treball amb              
les entitats de Vilanova que van mostrar el seu recolzament i interès.            
L'objectiu, presentar un document consensuat anomenat «Línies       
estratègiques de futur» amb un seguit d’accions i propostes concretes a           
treballar conjuntament amb l’equip de govern de l'Ajuntament de Vilanova i la            
Geltrú. 4 
 
Les principals Entitats participants i impulsores van ser: 
 
Plataforma Camins Escolars – Ciutat educadora 
Plataforma defensem l’Ortoll 
Plataforma de veïns i veïnes afectades per l’incompliment del 
PIINA, 
Coordinadora d’entitats pel clima del Garraf 
Grup Solidari Fem Pous 
Intermón Oxfam Vilanova i la Geltrú 
EcoConscient Associació Cultural 
APMA Agrupació per la Protecció del Medi Ambient 
Arba Sistema Litoral Català 
Alytes 
Associació Garraf Coopera 
 
El 24 de gener de 2019 Garrafcoopera es reuneix amb les entitats            
participants i impulsores per tal de preparar les reunions que es preveuen            
amb l’Ajuntament per tal de posar fil a l’agulla als projectes i aplicació de la               
moció. 
  
 
Durant el mes de gener de 2019, la Xarxa de Custòdia del Territori s’ofereix a               
Garrafcoopera per tal de fer pressió a nivell municipal per tal que aquesta             
destinació del 0,5% es faci efectiva i que s’estengui a els diferents consistoris             
municipals catalans. No es va voler materialitzar aquest ajut ofert per           
l’esperança que es tenia en l’equip de govern que encara creiem que actuaria             
d’ofici. 
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Durant el mes de març de 2019 després de diferents reunions i contactes             
infructuosos amb els tècnics de Medi Ambient de l'Ajuntament, es proposa           
tractar en el marc del Consell de Mediambient el tema de l’aplicació de la              
moció del 0,5%. 
 
 
Cal contextualitzar que en el pressupost municipal per al 2019 de           
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, no es contemplà cap partida específica            
com a tal destinada al 0,5%. En aquell exercici, es funcionava amb            
pressupostos prorrogats del 2018.  
 
Paral·lelament via mail, se’ns comenta que el pressupost per al departament           
de medi ambient del 2019 s'incrementa considerablement, fins a quantitats          
molt properes al 0,5%, amb una partida aquest cop específica anomenada i            
desglosada en els següents conceptes: 

“... 

Partida 42.1722.2279900 ( Acció Medi AmbientI) 

Aquesta partida actualment inclou les despeses dels projectes generals de la           
secció de medi ambient com són (els qual alguns d’ells ja estaven en el 2018               
però en partides diferents): 

-          Equipaments mediambientals: 

o Impuls i posta en marxa del Centre de resiliència i sostenibilitat            
Can Pahissa, 

o Punt d’informació ambiental de Platja Llarga, manteniment i         
millora. 

-          Acció de medi ambient 

o Educació i sensibilització ambiental i divulgació: Programa        
Agenda 21 escolar, agendes escolars europees i altres accions         
de suport com campanya d’aigua, Dia mundial del medi ambient,          
etc. 

o   Festa de l’animal, 

o Mercat de segona mà – apartat dinamització i accions de           
sensibilització, 

o Programa de control de colònies de gats i altres relacionats           
amb espais de lleure de gossos, així com el programa de tinença            
responsable d’animals (xapes de cens), gàbia de gossos de la          



policia local – manteniment, etc.). Esterilitzacions de gats urbans         
(no inclòs en conveni CADD) 

o   Reparació i manteniment flota de bicicletes municipals 

o Quotes diverses als ens que estem adherits (Xarxa Custòdia          
del territori) , 

o Despeses internes departament (despeses fixes de       
funcionament; telefonia, subministraments, etc..) i costos      
imputats de material d’arranjaments realitzats per altres serveis        
de l’ajuntament (reprografia, brigada, etc. ) 

- Horts urbans municipals (quota comunitat de regants, reparacions,         
dinamització, etc.  i nou horts social Ecol3VNG suport i accions. 

- Manteniment d’espais naturals (arranjaments de camins PPI,        
reposició de cadenats, reposició i altres de manteniment a Platja          
Llarga..). 

- Estudis per a projectes executius de Platja Llarga i Camí Pedalable            
(per al projecte FEDER) 

- Realització i posada en funcionament d’un punt de recàrrega de           
vehicle elèctric 

- Accions de millora ambiental en el medi natural (camins ramaders,           
arranjaments de senders i altres camins no inclosos en el PPI, accions            
de millora de la biodiversitat (potenciació d’avifauna urbana i altres –           
projecte falcó, projecte rats penats, etc. ), seguiment i estudi d’espècies           
protegides (corriol camanegre), projecte d’introducció d’espècies a       
platja llarga i seguiment, recuperació d’indrets peculiars per ex: la Font           
Bonet, etc.). 

- Possibles estudis complementàries de qualitat ambiental (aire, o         
altres). 

-          Renovació de les estacions meteorològiques. 

-          Suport a l’ADF en accions. 
…” 
 
 
Davant totes aquestes dades i argumentacions incongruents en gran mesura,          
ens mostrem perplexos. Aixì es demostra en el posicionament del president           
de Garrafcooperra, Sr. Enrique Castro al regidor de Mediambient, Sr. Xavier           
Serra : 
 



 
 
 
 
 
 
 
“… 
Decebut i amb un gran malestar. 
 
No sé si s'ha llegit la moció detingudament per part del govern municipal. Si              
s'ha llegit o és una presa de pèl o és una maniobra del govern municipal per                
a estalviar-se diners. No hi ha res, pràcticament, nou. Ja van viure una             
situació semblant fa uns anys en quant a cooperació. 
 
En la moció ens referim a la sostenibilitat i noves mesures que sortiran de              
l’aplicació d’ella. Mesures urgents per a lluitar contra el canvi climàtic.           
Mesures que s'havien d'haver pres fa 20 anys algunes, 10 o 5 unes altres.              
L'objectiu és que el municipi esdevingués un més del paladins de la lluita             
contra l'escalfament global i protegís no solament la fauna, sinó a la gent, el              
territori i el futur. No se'ns ha entès.  
Procedirem a nomenar una comissió per donar-vos llistes específiques de          
coses a fer, ja que sembla que no teniu una gran esperança en reaccionar a               
la situació. Sembleu derrotats d'entrada. 
 
En cap moment se citava que s'haurien d'incloure les despeses de           
funcionament del propi ajuntament, ni de personal, ni de gats, ni de camins, ni              
de res semblant, per parlar d'uns quants epígrafs. Si en penseu que amb tenir              
bicis elèctriques o arreglar els camins ramaders, o pagar a algú per a que              
s'estigui a la Platja llarga, quan les tanques s’ estan caient, si tot el suport a                
l'agricultura ecològica és fer horts urbans, si penseu que es pot continuar            
encimentant o asfaltant camins, construint sense controlar els requisits         
mediambientals necessaris i urgents, és que ningú s'ha llegit ni els informes            
dels especialistes i ningú s'ha preocupat d'escoltar als que si en saben del             
canvi climàtic. I no podem dir que nosaltres sols no podem fer res. Podem fer               
i podem servir d'exemple, podem tenir un equip interdisciplinar de comerç,           
empresa, construcció, agricultura, mercat agrícola, etc, etc. 
Solament la DiBa va proposar en l'any 2017 més de 100 accions a portar a               
terme abans del 2020. I, em temo, que ningú s'ho ha pres en serio, en aquest                
municipi. 
Finalment, que nosaltres, que som una entitat petita, sense ànim de lucre            
hagim de reunir diners per aportar a la Xarxa de Custòdia del Territori i              
l'ajuntament es descompti aquesta quota del fons 0,5% IBI es tan caricaturesc            
que no puc més que somriure. 
 



No tinc cap inconvenient en que ensenyes aquest escrit als teus col·legues de             
govern, dels dos partits. Espero que a més d'uns quants somriures entri en             
els seus caps una mica de preocupació. També podem negar el canvi climàtic             
que ja estem patint. O esperar la hecatombe asseguts mirant el mar.  
 
Bé, com parlant s'entén la gent espero que ens proposeu una data i hora per               
aprofundir en el tema amb el govern municipal, si es que us mereix la pena. 
 
….” 
 
27 de març del 2019, en convocatòria al consell municipal de Medi Ambient i              
segons l’ordre del dia, en referència al 0,5%, que altre vegada s’havia de             
tractar: 
- Informació de la proposta 0,5% IBI, aprovada pel Ple el passat 5 de              
novembre de 2018. Import. Destinació i projectes associats. Comissió mixta. 
 
I altra vegada no es concretà en cap acord ni nova informació rellevant vers              
aquest del punt de dia. 
Garrafcoopera es reitera en la necessitat de conformar ja d’una vegada, una            
comissió transversal per tal de treballar propostes. El regidor contesta que no            
hi haurà problema en fer convocatòries per aquesta finalitat. 
 
Abril de 2019. L’Ajuntament envia via email el document PAESC (Pla d'Acció            
per l'Energia Sostenible i el Clima) a les entitats de medi ambient de la ciutat.               
Aquest enviament es fa amb una setmana d’antelació de la seva presentació,            
instant a participar, tot just abans de la seva aprovació. 
 
En aquest PAESC no es fa menció de l’aportació del 0,5% de l’IBI. 
 
Garrafcoopera coopera contesta també via email a la invitació a participar: 
 

1. No es pot llegir tot un document com el PAESC en una setmana (quant              
de temps es va trigar en elaborar-lo? Quantes persones conformaren          
l'equip? Quantes hi van treballar plegades?) i pretendre que les          
associacions mediambientalistes ho fem d’una revolada? 

2. Si realment es vol que es digui alguna cosa s'ha de bastir una comissió,              
convidar a participar, donar eines i material necessaris amb la finalitat           
de treballar-hi plegats. 

3. El PAESC ha d’inclure tot el que es desprenia d’una moció com la del              
0'5% Ibi i lamentablement no se'n fa ni menció. 

 
El 16 de setembre de 2019 es presenta instància per registre a l’Ajuntament             
de Vilanova i la Geltrú el document consensuat per tal que es dugui a terme la                
implementació de la moció. 5 
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A la tardor de 2019 el govern presenta el PAM 2019-2023 on es recull en el                
seu punt 5.1.7: 
“... 
Redactarem un pla d'actuacions vinculat a l'acord del PLE de destinació del            
0,5% de l'IBI a la custòdia del territori, foment i protecció dels espais naturals i               
dels seus ecosistemes i crearem una comissió de seguiment del pla. 
 
ODS: 11 ; ODS: 15.  
 
Responsable polític 
Jofra Sora, Marta 
 
Responsable tècnic 
Roset Juan, Gemma  
…” 
  
10 de desembre de 2019, Òscar Mercader Giralt, en representació de           
Garrafcoopera, exposa i així es recull en l’acta en sessió del Consell            
Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Vilanova i la            
Geltrú que: 
 
L’Ajuntament va aprovar al 2018 una moció perquè el 0,5% de l’IBI            
repercutís en el medi ambient. En el pressupost de 2018 aquest 0,5%            
suposaria  uns  170.000€.  
Torna a proposar altra vegada el crear una Mesa per recollir i analitzar             
les propostes on destinar aquesta quantitat. No hauria de ser una moció que             
quedi penjada ni que es deixi de dur a terme perquè es canviï el govern. 
En contraposció, la regidora de Medi Ambient Marta Jofra respon que el            
pressupost de 2020 està ja a punt d’aprovar-se i que la partida de medi              
ambient suposa uns 810.000 €. Que hi ha hagut increments, per exemple, en             
la partida destinada a l’Agència Local de l’Energia, per fomentar          
les energies renovables, l’eficiència energètica, etc. També s’ha incrementat         
la partida d’Acció Medi Ambient, que inclou, per exemple, la prevenció           
d’incendis. AL 2020 es posarà en marxa l’Oficina d’Assessorament Energètic,          
que informarà a les famílies vulnerables. També es duran a terme dos            
projectes FEDER, el de Platja Llarga, que té un cost total de 3 milions              
d’euros, dels quals l’Ajuntament aporta uns 140.000 €; i el del Camí            
Pedalable del Garraf, que té un cost total de més de 800.00 €, dels quals               
l’Ajuntament aportarà més de 300.000 €. També hi haurà una partida de            
10.000 € destinada als convenis relacionats amb medi ambient. S’està          
incrementant la despesa en medi ambient malgrat no s’hagi fet en una            
única partida amb el nom del 0,5% IBI, que és complicat ajuntar, per             
què hi partides del pressupost ordinari i també partides d’inversions. La           
partida d’inversions està lligada a ingressos, al contrari que el pressupost           
ordinari. De cara al 2021 estaria bé treballar-ho, i a la primavera estaria             
bé començar a rebre propostes en aquest sentit per treballar el pressupost            



de 2021. També s’han de tenir en compte que a través dels pressupostos             
participatius es poden presentar projecte 
 
3 de març de 2020. Consell de Medi Ambient. Garrafcoopera fa una proposta             
concreta en relació a la moció aprovada pel Ple sobre el 0,5% de l’IBI. Es               
proposa canviar el funcionament del CMMA i que deixi de ser un òrgan             
merament consultiu i que es decideixi on destinar el 0,5%. (Veure annex 4). 
En aquesta reunió, s’exposa per part d’altres entitats participants sobre el           
desencant davant la impossiblitat aplicar la moció del 0,5% de l’IBI. Es            
comenta la manca feedback per part de l’Administració. 
 
22 de juliol de 2020. Al Consell de Mediambient la Regidora de Medi             
ambient, Marta Jofra, explica que el tema del 0,5% de l’IBI s’ha tractat al              
Consell de Medi Ambient, el pressupost que hi ha al 2020, es sobrepassa el              
5%, ja que hi ha molts projectes. La moció era per poder incidir en              
infraestructures verdes (sic). La idea era crear un grup de treball per tractar             
temes i valorar-ho per què al pressupost del 2021, pugui encaixar 
aquests projectes. El pressupost s’ha d’aprovar a l’octubre i emplaça a fer            
aquest grup de treball després de vacances per proposar projectes. 
 
 
 
Davant tot aquest panorama, a l’estiu/tardor de 2020 ja no queden persones            
amb prou esma per tal de continuar fent propostes que no arriben mai enlloc,              
ni d’anar a reunions amb responsables tècnics i polítics de l’Ajuntament de            
Vilanova i la Geltrú que eludeixen responsabilitats i que no s’involucren. 
Són més de tres anys d’enganys percebuts amb resultats nuls.  
 
Emperò continuarem la nostra tasca política i social per tal d'aconseguir-ho.           
No ens rendirem i si no ho aconseguim, tots hi perdem. 
 
 
Desembre 2020. 
  



ANNEX 1 
 
Moció per a la recuperació i protecció de l’agricultura, dels espais naturals            
urbans i de l’entorn natural i rural de Vilanova i la Geltrú 
 
PREÀMBUL 
El clima mundial ha evolucionat sempre de manera natural, però proves           
convincents obtingudes arreu del món revelen que en l’actualitat hi ha en            
marxa un nou tipus de canvi climàtic, que posa en perill la composició, la              
capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals i el           
desenvolupament  econòmic i social, la salut i benestar de la humanitat.  
A l'atmosfera que embolcalla el nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos             
(sobretot el vapor d'aigua i el diòxid de carboni) que tenen un efecte             
d'hivernacle, és a dir, absorbeixen i reemeten la radiació infraroja. D’aquesta           
manera, impedeixen que part d'aquesta radiació escapi de la terra i           
contribueixen que la temperatura mitjana de l'aire superficial del planeta sigui           
d'uns 15º C, una temperatura apta per a la vida. L'efecte d’hivernacle és, per              
tant, un fenomen natural de l'atmosfera. 
El problema actual és que la quantitat d'aquests gasos naturals amb efecte            
d'hivernacle a l'atmosfera ha augmentat i que s'hi han abocat, a més, gasos             
amb efecte d'hivernacle no presents de forma natural a l'atmosfera. Aquest           
canvi s'admet que posa en perill la composició, la capacitat de recuperació i la              
productivitat dels ecosistemes naturals i el mateix desenvolupament econòmic         
i social, la salut i el benestar  de la humanitat. 
Els gasos amb efecte d’hivernacle són components gasosos de l'atmosfera,          
tant naturals com d'origen antropogènic, que absorbeixen i re-emeten         
radiació infraroja. A mesura que incrementa la concentració d'aquests gasos,          
la radiació infraroja és absorbida a l'atmosfera i re-emesa en totes direccions,            
la qual cosa contribueix que la temperatura mitjana de la Terra augmenti.            
Aquest fenomen s'anomena efecte d'hivernacle perquè l'absorció i posterior         
emissió de radiació infraroja també la fan el vidre i certs plàstics amb els              
quals es fabriquen els hivernacles. 
Els gasos atmosfèrics que contribueixen a l'efecte d'hivernacle són: el diòxid           
de carboni (CO2), el metà (CH4), l'òxid nitrós (N2O), el vapor d'aigua, l'ozó i              
els halocarbons: els hidrofluorocarburs (HFC), els perfluorocarburs (PFC),        
l'hexafluorur de sofre (SF6) i el trifluorur de nitrògen (NF3). Els quatre primers             
es troben de forma natural a la composició de l'atmosfera. L'activitat           
industrial, en cremar combustibles fòssils, desprèn grans quantitats de diòxid          
de carboni i òxid de nitrogen. El metà es genera com a resultat de l'activitat               
agrícola i ramadera. Els halocarbons són d'origen antropogènic i es van           
començar a fabricar a partir dels anys  quaranta. 
D'acord amb la classificació de set sectors que proposa el Grup           
intergovernamental d'experts sobre canvi climàtic (IPCC), els sectors que         
generen les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) son els           
procedents del processament de l'energia, dels processos industrials no         
derivades d'activitats de combustió, de l'ús de dissolvents i altres productes           



que provenen d’una gran varietat de processos de producció i consum, de les             
activitats vinculades a l'agricultura i a la ramaderia, i dels canvis d'usos del             
sòl, de la silvicultura i dels incendis forestals. Tanmateix, el gas més            
important en la seva contribució al canvi climàtic és el CO2 que prové de la               
crema de combustibles fòssils (el carbó, el gas natural i el petroli incloent tots              
els derivats, gasolina, gasoli, querosè i altres). I en els darreres anys les             
emissions van creixent i el problema del canvi climàtic empitjora. Hi ha            
nombroses evidències científiques que així ho demostren. 
En aquest espai de reflexió, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, com a             
institució adherida a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, va              
aprovar una Declaració Institucional signada en data 18 de març de 2014, en             
la qual s’acorda, de forma literal:  
“.... 
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la                 
Sostenibilitat, 
Acordem, 
Contribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles i al desenvolupament de            
territoris resilients i, ja que això és també una oportunitat per detectar            
vulnerabilitats i planificar la gestió municipal enfront dels riscs. Això comporta           
millorar la nostra capacitat d’adaptació a través de la creació d' estratègies            
d'adaptació local al canvi climàtic, o bé de la integració de l'adaptació al canvi              
climàtic als nostre plans, conjuntament amb altres ens locals, amb el suport            
de les diputacions, com a ens coordinadors, i de la Generalitat de Catalunya,             
i en un termini no superior a dos anys. 
Definir estratègies d’adaptació d’acord amb una metodologia que inclogui         
l'avaluació dels riscos com a base per prioritzar les accions, Cal doncs, fer             
una diagnosi de vulnerabilitat, identificar els riscos i els recursos necessaris           
per afrontar-los i, establir les mesures d'adaptació. La posada en pràctica de            
l’estratègia ha de comportar l’avaluació del progrés i la revisió d'acord amb els             
canvis  de l'entorn i de les noves prioritats. 
Mobilitzar els agents implicats i treballar plegats per reduir la vulnerabilitat           
local, compartir l’experiència i els coneixements, i informar la ciutadania i els            
mitjans locals sobre l'evolució de l’estratègia d'adaptació, així com encoratjar          
altres ciutats i pobles a unir se a la iniciativa. 
Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí, amb altres ciutats de              
l’entorn mediterrani, conscients que és un dels àmbits més perjudicats pel           
canvi climàtic amb el previsible augment del nivell del mar i, alhora, un dels              
més decisius en el manteniment de la sostenibilitat territorial, especialment al           
nostre país, que disposa d’un front litoral extens que concentra bona part de             
la població. Constatem, a més, que l’espai marí és una de les majors reserves              
de biodiversitat del nostre territori, una font molt important de recursos per a             
les economies locals i un patrimoni cultural de primer ordre.  
Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos relacionades amb           
els impactes del clima –inundacions, precipitacions intenses, incendis,        
tornados i mànegues, temperatures extremes i onades de calor, episodis de           
sequera–,sobre els ecosistemes terrestres i els sistemes urbans –increment         



de l’efecte illa de calor–, i els seus efectes sobre l’agronomia, el verd urbà, de               
l’entorn rural, la salut de la població i sobre el turisme. I preveure i posar en                
marxa mesures i programes per tal la influència del canvi climàtic no recaigui             
sobre la població més vulnerable. 
Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua que ens permeti              
tenir més capacitat de reacció enfront dels canvis, sense oblidar la gestió            
bàsica quotidiana. Les accions passen per un ús eficient del recurs hídrics i             
per l’increment i la garantia de la disponibilitat de fonts d’abastament en            
qualitat i quantitat, l’augment dels recursos complementaris, la protecció i          
recuperació dels aqüífers, –sobretot en l’àmbit costaner, amb risc d’intrusió          
salina–, els sanejament adequat de les aigües residuals, i el          
desenvolupament de l’adaptació de les instal·lacions i infrastructures del cicle          
de l’aigua de proveïment i sanejament.  
Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació, de manera            
que les mesures adoptades en qualsevol dels dos aspectes no vagi en            
detriment de l’altre. Aquest enfocament coordinat és essencial per         
desenvolupar les mesures d'adaptació de  forma eficaç a escala local.  
A fer difusió d’aquest acord en els mitjans de comunicació generals i locals,             
als òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials          
(#adaptaciocanviclimatic #DeclaracióVilanova).  
Finalment, ens instem a presentar la Declaració de Vilanova i la Geltrú en els              
respectius plens municipals abans del 5 de juny i a notificar a la presidència              
de la Xarxa els acords que s’hi adoptin, per tal de donar el màxim suport al                
compromís local envers  l’adaptació al canvi climàtic. 
14a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 
Vilanova i la Geltrú, 18 de març de 2014 
....” 
Aquesta declaració (de voluntats) va ser formulada amb l’objectiu principal de           
treballar per l’adaptació dels pobles i ciutats, i per tant, també de Vilanova i la               
Geltrú, als efectes que es deriven del Canvi Climàtic. En aquest sentit, i en el               
marc de les possibilitats de les entitats que subscriuen aquesta moció,           
instarem al Ple municipal, l’aprovació de mesures destinades a treballar per a            
la creació d’estratègies d’adaptació del nostre municipi al Canvi Climàtic, tal i            
com així consta a la part ACORDEM de la Declaració Institucional. 
En l’àmbit natural, els ACORDS presos manifesten la necessitat de preveure           
accions d’adaptació relacionades amb l’impacte del clima sobre els         
ecosistemes de Vilanova i la Geltrú, així com els seus efectes sobre la             
l’agricultura, els espais naturals urbans, l’entorn natural i rural, i desenvolupar           
mesures perquè els efectes del Canvi Climàtic no recaigui sobre la població            
més vulnerable. 
Cal recordar que la nostra societat s´ha fonamentat en la supeditació de tot             
l´ordre natural a la nostre espècie. La natura, les espècies de flora i fauna i el                
paisatge natural, s’han de protegir, fomentar i salvaguardar. Els beneficis de           
viure en un medi natural més equilibrat on la gran majoria d’espècies de flora i               
fauna pròpies o beneficioses del lloc puguin desenvolupar el seu cicle vital            
simultàniament al nostre desenvolupament, creixement i prosperitat com a         



espècie hauria de ser una fita comuna. Els beneficis de viure a prop d´un              
medi natural més equilibrat aporten també beneficis directes per a el conjunt            
de la nostra  societat. 
El medi natural ofereix al conjunt de la població tant recursos materials que             
hem de saber aprofitar de manera sostenible, com una extensa sèrie cada            
dia més gran d´externalitats immaterials, que la nostra societat cada cop           
aprecia més com a irrenunciables. 
Les nostres necessitats com a espècie son infinites mentre els nostres           
recursos són sempre insuficients. Cap situació de crisi del tipus que sigui ens             
pot fer oblidar ni justifica ignorar el nostre entorn natural, doncs les            
necessitats de les generacions futures seran les mateixes que les nostres.           
Així doncs, tota intervenció que fem en favor del manteniment de la            
biodiversitat, independentment de la titularitat del lloc on s’hi desenvolupi i, si            
es realitza amb una visió a llarg termini, és un bé comú. 
Des de la perspectiva dels arguments exposats, les Associacions: Grup          
Solidari Fem Pous, Intermón Oxfam Vilanova i la Geltrú, EcoConscient          
Associació Cultural, APMA Agrupació per la Protecció del Medi Ambient i           
l’Associació per a la Cooperació Garraf Coopera, degudament registrades en          
el Registre Municipal d’Entitats, presenten, conjuntament, una moció        
relacionada amb l’impacte del clima sobre els ecosistemes de Vilanova i la            
Geltrú, i concretament sobre els efectes en els espais naturals urbans i            
periurbans del municipi.  
Conscients de les limitacions competencials i d’actuació sobre un fenomen de           
caràcter mundial, les entitats signants proposen una intervenció mesurada i          
plausible des de la intervenció municipal. Aquesta s’emmarca dins de la           
iniciativa de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) de recomanar als            
ajuntaments de Catalunya que afectin amb caràcter permanent en el seu           
pressupost municipal un import que es determini com adequat per a assolir            
objectius de conservació del medi natural del terme municipal, especialment a           
través de la metodologia de la custòdia. La forma recomanada per la XCT és              
l’afectació anual d’un percentatge de l’IBI que sigui destinat a la conservació            
del medi natural. En els ajuntaments de la dimensió de Vilanova i la Geltrú,              
aquest percentatge es recomana que sigui el mateix que l’aprovat per altres            
ajuntaments petits: el 0,5% de l’IBI. Des de les associacions signants es creu             
oportú impulsar la moció acompanyada d’una campanya, per tal de treballar           
proactivament amb la preservació del medi ambient i el foment de la            
protecció dels entorns naturals. 
PROPOSTA 
D’acord amb els arguments exposats, les associacions: Grup Solidari Fem          
Pous, Intermón Oxfam Vilanova i la Geltrú, EcoConscient Associació         
Cultural, APMA Agrupació per la Protecció del Medi Ambient i l’Associació           
per a la Cooperació Garraf Coopera, degudament registrades en el Registre           
Municipal d’Entitats, en el marc de les seves atribucions i en virtut de la              
importància del fenomen del Canvi Climàtic,  INSTEN al Ple de la Corporació: 
 



- Aprovar l’afectació amb caràcter permanent i per anualitats del 0,5% de la             
recaptació líquida anual de l’impost sobre Bens Immobles (IBI) al foment de            
la protecció dels espais naturals periurbans degradats, dels espais agrícoles          
en desús, del foment de l’agricultura ecològica i de la protecció de la flora,              
fauna i dels seus ecosistemes. Les entitats signants consideren que aquesta           
inversió anual és una acció essencial per contrarestar els impactes          
ambientals sobre el medi ambient produïts per la construcció i manteniment           
d’habitatges i els efectes directes sobre el Canvi Climàtic. 
 
- Amb la dotació pressupostària resultant de l’aplicació del 0,5% de l’IBI,            
dissenyar un Pla d’Acció per la millora de la qualitat del medi ambient,             
mitjançant l’educació i la sensibilització ambiental i la promoció de la           
participació activa dels diferents actors ambientalistes que actuïn de manera          
conjunta o coordinada amb el municipi, així com qualsevol projecte o           
programa que incideixi directament o indirectament en l'activitat que en          
matèria ambiental duguin a terme els ens locals, facilitant-la, millorant-la o           
completant-la, amb la implicació de la ciutadania organitzada, que respongui          
a l’objecte  pel qual se’n destina la dotació. 
 
- Utilitzar, prioritàriament, la figura jurídica Custòdia del Territori per desplegar           
les activitats concretes que es preveuen incloses en el Pla d’Acció           
desenvolupat. S’entén Custòdia del Territori com l’establiment d’acords        
voluntaris entre una entitat de custòdia (una associació sense ànim de lucre o             
fundació, o una administració) que coneix i vetlla per la conservació dels            
valors naturals del terme  municipal i els propietaris de les terres. 
 
- Destinar un percentatge de l’import resultant de l’aplicació del 0,5% de la             
recaptació de l’IBI al disseny de campanyes d’informació, sensibilització i          
formació adreçades a la ciutadania relacionades amb les conseqüències         
(causes i efectes) del Canvi Climàtic. 
 
- Instar al Ple a l’aprovació de la Moció en la seva totalitat i, malgrat que no                 
sigui vinculant des d’una perspectiva jurídica, al compromís ètic del seu           
desplegament com a una política pública amb entitat pròpia que permeti           
treballar, a llarg termini, en mesures pal·liatives dels efectes del Canvi           
Climàtic. 
 
Les entitats signants: Grup Solidari Fem Pous, Intermón Oxfam Vilanova i la            
Geltrú, EcoConscient Associació Cultural, APMA Agrupació per la Protecció         
del Medi Ambient i l’Associació per a la Cooperació Garraf  Coopera 
 
Vilanova i la Geltrú, Novembre de 2018 
 
  



 
 
 
ANNEX 2 
  
Escrit Ajuntament 
Després de l’aprovació per unanimitat en sessió de Ple de dia 5 de novembre              
de 2018 de la moció presentada per les entitats Garraf Coopera, Intermón            
Oxfam, EcoConscient, Fem Pous i APMA, en què es proposava (literal) 



“... 

- Aprovar l’afectació amb caràcter permanent i per anualitats del 0,5% de la            
recaptació líquida anual de l’impost sobre Bens Immobles (IBI) al foment           
de la protecció dels espais naturals periurbans degradats, dels espais          
agrícoles en desús, del foment de l’agricultura ecològica i de la protecció            
de la flora, fauna i dels seus ecosistemes. Les entitats signants           
consideren que aquesta inversió anual és una acció essencial per          
contrarestar els impactes ambientals sobre el medi ambient produïts per          
la construcció i manteniment d’habitatges i els efectes directes sobre el           
Canvi Climàtic. 

- Amb la dotació pressupostària resultant de l’aplicació del 0,5% de l’IBI,           
dissenyar un Pla d’Acció per la millora de la qualitat del medi ambient,             
mitjançant l’educació i la sensibilització ambiental i la promoció de la           
participació activa dels diferents actors ambientalistes que actuïn de         
manera conjunta o coordinada amb el municipi, així com qualsevol          
projecte o programa que incideixi directament o indirectament en l'activitat          
que en matèria ambiental duguin a terme els ens locals, facilitant-la,           
millorant-la o completant-la, amb la implicació de la ciutadania         
organitzada, que respongui a l’objecte pel qual se’n destina la dotació. 

- Utilitzar, prioritàriament, la figura jurídica Custodia del Territori per         
desplegar les activitats concretes que es preveuen incloses en el Pla           
d’Acció desenvolupat. S’entén Custodia del Territori com l’establiment        
d’acords voluntaris entre una entitat de custòdia (una associació sense          
ànim de lucre o fundació, o una administració) que coneix i vetlla per la              
conservació dels valors naturals del terme municipal i els propietaris de           
les terres. 

- Destinar un percentatge de l’import resultant de l’aplicació del 0,5% de la            
recaptació de l’IBI al disseny de campanyes d’informació, sensibilització i          
formació adreçades a la ciutadania relacionades amb les conseqüències         
(causes i efectes) del Canvi Climàtic. 

- Instar al Ple a l’aprovació de la Moció en la seva totalitat i, malgrat que no                
sigui vinculant des d’una perspectiva jurídica, al compromís ètic del seu           
desplegament com a una política pública amb entitat pròpia que permeti           
treballar, a llarg termini, en mesures pal·liatives dels efectes del Canvi           
Climàtic. 

...” 



Les entitat signants sol·liciten: 

- Imputar el 0,5% de la recaptació líquida anual de l’impost sobre Bens            
Immobles (IBI) a una única partida pressupostària assignada a l’Àrea de           
Presidència, amb l’objectiu d’unificar la gestió de la despesa en el           
desplegament de les accions que se’n derivin de l’aplicació. 

- Crear, en un termini màxim de 60 dies des del registre d’aquest document,             
una Comissió multidisciplinària configurada per professionals tècnics de        
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i personal d’entitats i empreses           
interessades, amb l’objectiu d’iniciar els treballs d’elaboració de les         
accions. 

- Establir com a prioritats per l’any 2019, d’acord amb la quantitat resultant            
de l’aplicació del 0,5% de la recaptació de l’IBI ( d’acord amb el             
pressupost 2018 aprovat: 144.350 euros ), aquelles accions que son de           
competència exclusiva de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que no            
depenen d’administracions supra-municipals.  

- Determinades les mesures i aprovades pels òrgans col·legiats oportuns en          
cada cas, establir procediments àgils, senzills i de resolucions ràpides per           
a les persones, empreses i entitats interessades de la societat civil en            
l’aplicació. 

- Realitzar un esforç intens i sostingut en el temps per a l’elaboració de             
campanyes d’informació i comunicació de les accions aprovades.  

Atentament, 
Garraf Coopera, Intermón Oxfam, EcoConscient, Fem Pous i APMA 
 
 
 
  



 
 
ANNEX 3  
 
 
LINIES ESTRATÈGIQUES PERÍODE 2019-2023. 
 
REFERÈNCIES:  

- MOCIÓ 0,5% DE LA RECAPTACIÓ DE L’ IBI. Lluita contra el Canvi            
Climàtic 

- ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030) 
 
ÀMBITS D’ACTUACIÓ: ENTORN NATURAL, ACTIVITATS     
ECONÒMIQUES, AGROECOLOGIA DE PROXIMITAT, TRANSPORT I      
MOBILITAT, URBANISME I HABITATGE, EDUCACIÓ I FORMACIÓ,       
ENERGIA I AIGUA, RESIDUS, TURISME, COMUNICACIÓ. 
 
1.- ENTORN NATURAL 
1.1.- Protecció jurídica de l’entorn natural. Finalització de l’inventari de camins           
públics, aprovació pel Ple i l’inici de la tramitació administrativa corresponent           
per instar a la Generalitat de Catalunya l’aprovació definitiva de la protecció            
jurídica per tal d’establir un pla permanent de recuperació i habilitació dels            
camins públics de Vilanova i la Geltrú. 
1.2.- En el marc del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM),          
recuperació de qualificació “No urbanitzable” en aquells terrenys que sigui          
possible. Recuperació de entorns naturals degradats i reconversió en espais          
ecoturístics d’àmbit popular. Realització, si s’escau, d’un inventari d’espais         
públics naturals degradats. 
1.3.- Netejar, rehabilitar i re-naturalitzar les rieres de Vilanova i la Geltrú. 
1.4.- Prohibició d’adobs i pesticides químics en tot l’entorn natural del           
municipi. 
1.5.- Construcció de dipòsits de recollida d’aigües pluvials i provinents de           
rieres per sobre les capes freàtiques i sota d’aparcaments soterranis, places           
públiques, passejos, rambles, etc. 
 
2.- ACTIVITATS ECONÒMIQUES NO ALIMENTARIES 
2.1.- Modificar l’Ordenança Municipal reguladora de la intervenció integral de          
l’administració municipal en les activitats i instal·lacions (Llicències        
Ambientals. Activitat 
s i Tramitació de llicències ambientals-Economia i Empresa) per a incorporar           
ajuts i/o subvencions i/o beneficis fiscals a activitats econòmiques (de nova           
creació, d’ampliació o que proposin canvis) que contribueixin a minimitzar          
l’impacte del canvi climàtic, com ara, petites empreses de transició          
energètica, empreses transformadores que incorporin mesures de lluita contra         
el canvi climàtic, botigues que “pensin” en clau d’economia circular, empreses           
que utilitzin eines i materials reciclats, que demostrin la seva lluita contra la             



obsolescència programada o la utilització d’energies renovables en el seu          
funcionament ordinari, entre altres.  
2.2.- Establir en les licitacions i concursos públics d’obra pública i serveis            
viaris, clàusules concretes i discriminatòries de lluita contra el canvi climàtic           
(algunes apuntades al punt 2.1) 
2.3.- Establir clàusules concretes i discriminatòries de lluita contra el canvi           
climàtic per a les licitacions i concursos de subministrament i serveis           
(compres, lloguers i serveis diversos). (algunes apuntades al punt 2.1) 
 
3.-AGROALIMENTACIÓ DE PROXIMITAT / ACTIVITATS ECONÒMIQUES      
ALIMENTÀRIES/SOBERANIA ALIMENTARIA 
3.1.- Elaborar una Ordenança específica per a la protecció i promoció de            
productes alimentaris orgànics (sense tòxics) i de proximitat amb etiqueta de           
traçabilitat (entesa la proximitat com a productes produïts a Catalunya i la            
traçabilitat com el circuit complet de la cadena de valor) amb l’objectiu de             
treballar per a la millora nutricional i en el disseny de la reducció dels circuits               
d’alimentació. 
3.2- Establir bonificacions fiscals, ajuts o subvencions per a la protecció de les             
empreses productores amb provisió directa als centres de venda directa al           
consumidor (programa terra-botiga-taula). 
3.3.- Creació d’un espai “públic” protegit de productors locals orgànics (sense           
tòxics) i posada en valor (ajudes i bonificacions) amb l’objectiu de           
promocionar els productes de proximitat i la sensibilització i formació en           
alimentació saludable. 
 
4.- TRANSPORT I MOBILITAT 
4.1.- Iniciar la planificació per a la transició energètica en el transport públic i              
la promoció de l’ús. 
4.2.- Iniciar la planificació pel disseny de la infraestructura necessària i           
d’implantació progressiva per a donar cobertura al vehicle elèctric. 
4.3.- Planificar a mig termini la reducció del transport privat i la creació de              
xarxes de mobilitat per al foment de l’ús de la bicicleta, patinets, i els nous               
models de transport no contaminant, entre altres. 
4.4.- Recuperació d’un model de pacificació del centre històric, d’acord amb           
les previsions del nou Pla de Mobilitat vigent, del Pla Municipal Urbanístic del             
Nucli Antic (PMUNA) i del Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic           
(PIINA). 
4.5.-Implementació efectiva dels camins escolars als tots els equipaments         
públics de la ciutat i prioritàriament, els centres educatius de primària i            
secundària de Vilanova i els principals nodes de la mobilitat a la ciutat. 
4.6.- Implicar als agents cívics de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per tal              
de millorar la convivència del pas sota via i el paper que poden protagonitzar              
en els camins escolars. 
4.7.- Traçat alternatiu / Via Verda de la zona Nord/oest de Vilanova i la Geltrú               
amb l'eix Torre d'Enveja fins el Càmping Vilanova Park. 
4.8.- Traçat i implementació d'un Carril Bici Nord / Sud. 



 
5.-URBANISME I HABITATGE 
5.1.- Adaptació de la normativa urbanística i energètica per tal que les noves             
àrees residencials siguin el màxim d'autosuficients energèticament i es         
dissenyin amb criteris de reducció de la demanda energètica; aprofitar els           
recursos energètics locals; promoure l'ús de materials de construcció de baix           
impacte; fomentar l'ús d'energia provinent de fonts renovables en el sector de            
l'edificació, prioritzant les que no generen un transvasament cap a altres           
contaminants amb impactes locals 
5.2.- Adaptació de la normativa urbanística per a una construcció amb criteris            
bioclimàtics i bonificacions i ajudes en el foment de la rehabilitació energètica            
del parc d’habitatges, millora de l’eficiència energètica, reserva de punts de           
càrrega elèctrica en noves construccions, centres de treball i equipaments          
municipals; provisió energètica cent per cent renovable en espais de nova           
construcció, entre altres. 
5.3.- Re-planificació per l’ampliació de l’espai de zona verda urbana/habitant.          
Activitats de promoció per al coneixement i ús d’aquestes zones verdes. 
5.4. Modificació de l’Ordenança d’Obres per la bonificació de l’Impost de           
Construcció d’Obres Menors en els permisos d’obres menors per aquelles          
persones titulars que demostrin la contractació d’empreses de rehabilitació         
que incorporin mesures de lluita contra el canvi climàtic. 
 
6.- EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
6.1.- Disseny de formació especialitzada en diversos àmbits de Canvi Climàtic           
en el marc de les competències de l’administració local. Àmbits: els efectes            
del canvi climàtic sobre els ecosistemes terrestres i marins, l'eficiència          
energètica, les energies renovables, la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic i            
els instruments econòmics amb incidència directa o indirecta sobre el canvi           
climàtic, entre altres 
6.2.- Oferta de formació continuada, presencial i no presencial, adreçada a           
tots els professionals amb incidència educativa en els àmbits de Canvi           
Climàtic. 
6.3.- Impuls dels projectes de recerca vinculats al Canvi Climàtic en els            
Centres Educatius de la ciutat. 
6.4.- Formació transversal adreçada als treballadors i les treballadores de          
l’administració municipal i de les empreses privades que treballin en la           
prestació de serveis públics i d’altres que intervinguin en la creació de serveis             
d’interès públic. 
 
7.- ENERGIA I AIGUA 
7.1.- Creació d’un programa i l’instrument jurídic adient (d’aplicació         
progressiva) d’estalvi energètic amb bonificacions en alguns impostos de         
competència local en aquelles llars i empreses fins a 50 treballadors/es que            
demostrin reducció d’un mínim d’un 2% en el consum energètic en un període             
anual.  



7.2.- Adopció de mesures de caràcter normatiu que afavoreixin l'autoconsum          
energètic a partir d'energies renovables i la participació d'actors locals en la            
producció i distribució d'energia renovable 
7.3.- Transició ràpida dels equipaments públics municipals vers la         
contractació de companyies elèctriques generadores o comercialitzadores       
d’energia neta. 
7.4.- Campanya de conscienciació per l’aprofitament de l’aigua. Incentius per          
a propostes tècnicament viables de recuperació de l’aigua domèstica i          
comercial. 
 
8.- RESIDUS 
8.1.- Campanya específica amb bonificacions en el rebut de la brossa           
domèstica i comercial (modificació de la normativa reguladora) per a impulsar           
l’aplicació de la jerarquia següent pel que fa a les opcions de gestió de              
residus: la prevenció, la reutilització, el reciclatge i l'eliminació. 
8.2.- Disseny d’un programa específic, amb bonificacions i penalitzacions, pel          
foment de la recollida selectiva, especialment de la matèria orgànica, plàstic i            
vidre, per a evitar-ne la deposició en abocadors.  
8.3.- Establir punts de compostatge autogestionat. 
8.4.- Campanya específica amb propostes de incentius i penalitzacions         
vinculada als excrements de gossos. 
 
9.- TURISME 
9.1.- Elaboració d’un Pla Estratègic per a definir un model turístic que avaluï             
les noves situacions, tant les oportunitats com les amenaces, derivades dels           
impactes del canvi climàtic. 
9.2.- Disseny d’un programa de foment de l’Eco-turisme en l’àmbit de la            
Comarca com a complement a l’oferta turística tradicional (platja,         
gastronomia, comerç,...) 
9.3.- Programa de sensibilització i informació als treballadors/es del sector          
turístic (i als turistes) sobre l'ús sostenible dels recursos bàsics municipals en            
època de màxima afluència turística: abastament d'aigua potable, el         
subministrament d'energia, la gestió de residus, el transport, la depuració          
d'aigües residuals urbanes i l'atenció primària de salut. 
9.4.- Universalització de la implementació de la Taxa Turística. 
 
10.- COMUNICACIÓ 
10.1.- Disseny d’un programa de comunicació sostingut en el temps per           
informar i comunicar els punts 1 a 9 d’aquest document amb l’objectiu de             
sensibilitzar de la importància de que cada ciutadà siguem conscients del           
nostre paper individual, però també per identificar-se amb què estem fent           
com a col·lectiu (en aquest cas el nostre representant,  l’Ajuntament). 
 
 
 
  



ANNEX 4 
 
Segons la seva convocatòria rebuda, s’aporta una proposta més concreta respecte la 
reestructuració del model de funcionament del Consell de Medi Ambient per tal de compartir 
amb la resta dels membres que es convoquen en aquest consell. 
 
 
Segons l’esborrany de l’acta de l’últim consell de Mediambient de l’Ajuntament Vilanoví de 
data 10 de desembre de 2019, en el seu punt 5 sobre la Moció del 0,5% IBI per a temes 
sostenibles i ambientals: 
... 
"la primavera estaria bé començar a rebre propostes en aquest sentit per treballar el 
pressupost de 2021." 
.... 
 
Donat que Les entitats Garraf Coopera, Intermón Oxfam, EcoConscient, Fem Pous i APMA, 
van presentar moció en sessió de Ple de 28 de novembre de 2018 amb l’objectiu d’imputar 
el 0,5% de la recaptació líquida 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 sobre les vides dels vilanovins i vilanovines. 
Que la moció va ser aprovada per unanimitat de les formacions polítiques amb 
representació municipal. 
Que al mes de setembre de 2019 es va presentar instància a l’Ajuntament de Vilanova i la 
Geltrú acompanyada d’un document on es proposava un recull de mesures d’intervenció a 
curt, mig i llarg termini (s’adjunta tex de la instància i document presentat). La proposta 
registrada a l’ajuntament suggeria la creació d’una única partida pressupostària assignada a 
l’Àrea de Presidència, amb l’objectiu d’unificar la gestió de la despesa en el desplegament 
dels projectes escollits, la creació d’una Comissió multidisciplinària de professionals tècnics 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb l’objectiu de decidir les prioritats en les mesures 
per iniciar els treballs d’elaboració dels projectes, així com escollir aquells que son de 
competència exclusiva de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i que no depenen 
d’administracions supra-municipals. La petició presentada recull el compromís polític 
unànime emanat de la màxima representació política i democràtica municipal de data 28 de 
novembre de 2018. 
 
Atès que a data d’avui encara no s’ha implementat ni definitivament ni parcialment la moció 
aprovada mitjançant una ordenança municipal o reglamentació. 
 
Que no està previst per al present ni pròxims pressupostos distribuir efectivament la 
imputació del 0,5% de la recaptació líquida anual de l’IBI. 
 
Atès que a la moció aprovada es sol·licitava aprovar aquestes afectacions amb caràcter 
permanent i per anualitats del 0,5% de la recaptació líquida anual de l’impost sobre Bens 
Immobles (IBI). 
 
Atès que a la moció es sol·licitava la participació activa dels diferents actors ambientalistes 
que actuïn de manera conjunta o coordinada amb el municipi. 
 



PROPOSEM 
 
 

1. La creació d’una Comissió multidisciplinària dins entre tècnics, assessors i Polítics 
de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú conjuntament amb la societat Civil i entitats de 
Vilanova i la Geltrú/Comarca per tal de decidir prioritats en unes meses de concertació per 
tal de recollir i analitzar les propostes on destinar aquesta quantitat. 
 

2. Aquestes meses de concertació amb grups de treball, s’haurien d’integrar i 
potenciar dins el Consell de Mediambient de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
 

3. Es dotaria així al Consell de Mediambient d’una part de funcionalitat executiva, 
més enllà de l’actual caràcter merament consultiu que té aquest òrgan participatiu 
actualment. 


