
 

 

 

              Cort 14 � 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 � www.vilafranca.cat  

A Vilafranca del Penedès, el dia 23 de febrer de 2012, a les 20.10 hores, a la sala 
Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, es reuneix el Consell 
Municipal de Medi Ambient, en sessió ordinària de segona convocatòria, presidit pel 
regidor de Medi Ambient Sr. Josep Maria Martí, amb l’assistència dels següents 
membres: Jordi Asensi i Gabriel, Benjamí Borràs, Rosa Maria Bujaldón Miró, Josep 
M. Calaf Gozalo, Laura Carbó Sans, Ramon Dosaigües Santasusana, Aida Girona 
Girona, Jordi Gual Estellé, Isabel Martínez García, Raimon Mestres Bertran, Núria 
Pérez, José Luis Porcar Suesta, Josep Rovira, Marta Vallès Vallès i Santi Viadiu 
Sans. Actua de secretària la Sra. Laura Carbó Sans.  
 
S’han excusat d’assistir-hi: Josep Álvarez, Ramon Canyelles, Anna Carnicer, 
Joaquim Gascó, Juan Francisco Martín i Teresa Oliveres. 
 
1.- S’obre la sessió amb una presentació per part de l’actual regidor de Medi 
Ambient, Josep Maria Martí, així com d’una breu presentació de cada un dels 
membres presents al Consell. 
 
 
2.- Es procedeix amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
 
3.- Es passa al primer punt de l’ordre del dia i la Sra. Marta Vallès comenta que 
estan obertes les convocatòries per concedir els ajuts per activitats en el camp del 
medi ambient fins el 19 de març de 2012, que les bases estan al web de 
l’Ajuntament, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i que es procedirà a enviar un correu 
electrònic de recordatori a les entitats que l’any passat es van presentar. 
 
 
4.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia referent als actes programats a Sant 
Pau. La Sra. Marta Vallès comenta que el proper diumenge 26 de febrer comencen 
les activitats programades en aquest espai. Aquestes activitats es realitzaran una 
vegada al mes durant tot l’any, quedant coordinades amb el calendari de visites 
guiades del Patronat de Comerç i Turisme. La difusió està realitzada amb un fulletó 
conjunt amb el Patronat (es porten exemplars per a cada un dels assistents), a 
través del web municipal (s’ensenya la informació web a temps real a través d’un 
projector) i a través dels mitjans de comunicació locals. 
 
 
5.- Es passa al tercer punt de l’ordre del dia sobre horts. Es procedeix a mostrar 
l’apartat web on es poden visualitzar les pàgines creades en relació a aquesta 
temàtica, amb fotografies dels diferents centres educatius que tenen horts escolars 
en funcionament, materials de referència de suport al professorat o hortolans, etc.   
 
La Sra. Marta Vallès explica que, per segon any consecutiu, des del Servei de Medi 
Ambient s’organitza un cicle de xerrades sobre horticultura ecològica, obert a tota 
la ciutadania, i que es realitzarà els dijous alterns de març (1, 15 i 29 de març) a 
les 20.00h a l’Escorxador. 
 
En referència als horts urbans, es comenta que els de Melió ja estan en 
funcionament amb una valoració molt satisfactòria. El Josep Mª Martí comenta que 
s’estan preparant els terrenys per una nova zona d’horts urbans a l’Espirall, però 
que durant el primer i possiblement el segon any, seran un espai per fomentar 
l’ocupació a través del programa de barris de l’Espirall. Una vegada finalitzada 
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aquesta funció, es procedirà a obrir convocatòria segons el que marca el Reglament 
de funcionament dels horts municipals que tenim a Vilafranca. 
 
El Sr. Raimon Mestres pregunta pels horts que s’han eliminat en uns terrenys 
propietat de l’INCASOL a la zona de les Bassetes.  
 
El Sr. Josep Mª Martí contesta que la setmana que ve tenen reunió amb l’INCASOL 
per mediar els interessos de les dues parts. 
 
 
6.- Quart punt de l’ordre del dia. Projecte de Gestió d’Espais Periurbans. El Sr. 
Josep Mª Martí exposa, enllaçant amb la pregunta anterior, que l’Ajuntament està 
iniciant una prova pilot amb el projecte que s’anomena “Borsa de Terres”, en què 
es vol posar en contacte propietaris i pagesos per poder cultivar terrenys que 
actualment es troben erms o descuidats al voltant del municipi. Molts d’aquests 
terrenys estan afectats, en diferents fases del procés, per processos d’urbanització. 
És per això que el que s’aconsella és que aquests terrenys puguin ser cultivats amb 
espècies anuals, tipus cereal. L’objectiu és que aquests terrenys es sembrin o 
netegin per millorar l’estat dels entorns de Vilafranca. 
 
La Sra. Marta Vallès comenta que als propietaris també se’ls hi ha comentat que 
s’està iniciant aquest projecte per evitar que s’instal�lin o proliferin zones de 
barraques i situacions d’insalubritat no desitjades. Alhora, es comenta que altres 
espais naturals del voltant del municipi s’estan cuidant a través del voluntariat 
d’entitats. 
 
La Sra. Laura Carbó comenta que el passat dissabte 18 de febrer, per exemple, hi 
va haver una entitat treballant tot el matí a un dels espais fluvials que es van 
restaurar fa un parell d’anys a la riera de Llitrà, pròxima a la zona Esportiva, fent 
tasques de manteniment, neteja, reg i plantació de petites heures.  
 
El Sr. Jordi Asensi alerta que encara hi ha episodis pels entorns naturals de “males 
pràctiques”, com la crema de canyes i vegetació de ribera. Aquest fet, que va 
passar fa uns mesos, va suposar que els hi moguessin alguna caixa niu de les que 
el Col�lectiu Ecologista Bosc verd té col�locades a la riera de Llitrà, i de les quals en 
fan seguiment. 
 
La Sra. Isabel Martínez comenta que són males pràctiques que vénen de la gestió 
tradicional del territori.  
 
El Sr. Raimon Mestres exposa que la normativa vigent marca 5 metres lineals a 
cada costat dels rius/rieres de titularitat pública i proposa a l’Ajuntament que 
marqui pautes per protegir aquests espais i corregir les males pràctiques encara 
existents. 
 
La Sra. Núria Pérez proposa que es podrien enviar cartes per fer extensives les 
bones pràctiques als pagesos que limiten amb aquests espais.  
 
El Sr. Josep Rovira pregunta que, si s’ha fet sempre, potser és que té algun sentit 
de neteja. 
 
La Sra. Marta Vallès comenta que sí és veritat que en alguns punts els pagesos 
cremaven per guanyar superfície de conreu.  
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El Sr. Josep Mª Calaf exposa que amb la crema, el rizoma de les canyes s’enforteix 
i es torna més fort.  
 
El Sr. Jordi Gual pregunta si l’Ajuntament demana que es vallin aquestes parcel�les 
periurbanes. 
 
La Sra. Marta Vallès contesta que no, que el POUM tampoc no ho permet.  
 
Retornant al projecte “Borsa de terres”, la Sra. Isabel Martínez pregunta si s’ha 
publicitat el projecte a persones no afiliades a Unió de Pagesos o JARC. 
 
La Sra. Marta Vallès contesta que, de moment, no. El projecte està en fase de 
prova pilot. 
 
 
7.- Es passa al cinquè punt de l’ordre del dia referent al Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible. El Sr. Josep Mª Martí exposa que l’Ajuntament té creada una comissió 
interna interdepartamental d’estalvi energètic. Una de les prioritats que té l’equip 
de govern és la de potenciar les energies renovables al municipi, que s’havien 
iniciat els contactes amb la Diputació de Barcelona per tal que fessin l’estudi de 
viabilitat de cobertes, però que amb l’aprovació recent del Reial Decret, han 
desaparegut les primes i aquest tema està aturat. El Sr. Josep Mª Martí comenta 
que s’estudiarà la possibilitat que l’Ajuntament sigui promotor de la instal�lació. 
 
El Sr. Josep Mª Martí afegeix que actualment s’ha avançat molt en el control de les 
temperatures de diferents edificis municipals, s’han començat a instal�lar softwares 
de telegestió en tres edificis, s’ha instal�lat il�luminació led a la plaça Fèlix Mestre, 
etc. però que encara no es tenen dades reals d’estalvi. 
 
La Sra. Aida Girona valora positivament que s’estan engegant moltes accions 
d’estalvi energètic, però que potser faltaria promocionar el transport sostenible, ja 
que és un dels factors que més poder contaminant té en una ciutat.  
 
El Sr. Josep Mª Martí exposa que s’han iniciat gestions per millorar la mobilitat en el 
sentit de retirar semàfors, però encara s’estan mirant els rendiments de les 
mesures. En quan al bus urbà, s’estan estudiant els rendiments de les diferents 
línies, per si cal modificar-les. També comenta que el Biceberg està infrautilitzat i 
que té un cost anual elevat. 
 
La Sra. Isabel Martínez comenta que potser és que falta divulgació, i que s’haurien 
d’haver tingut en compte l’habilitació de carrils bici en les noves infraestructures 
creades. 
 
El Sr. Josep Mª Martí comenta que el Pla de Mobilitat Urbana està en revisió per tal 
d’evitar al màxim les mancanes que hi puguin exisitir. 
 
El Sr. Jordi Asensi exposa que ni en l’anterior ni en l’actual govern hi ha hagut una 
clara aposta per la mobilitat en bicicleta. 
 
El Josep Mª Martí traslladarà aquestes inquietuds en el si de la comissió de Moblitat.  
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8.- Es procedeix a tractar el punt setè de l’ordre del dia, per proximitat amb el 
debat iniciat referent a les bateries aparcabicicletes deixant per immediatament 
després el punt sisè de l’ordre del dia. El Sr. Santi Viadiu exposa el punt de l’ordre 
del dia que ell mateix va proposar, el qual es refereix als aparcabicicletes en forma 
de “U” invertida, que estan cada vegada més plens de motocicletes amb cadenat, 
dificultant l’ús correcte d’aquests espais. 
 
El Sr. Ramon Dosaigües contesta que, tot i que es fan denúncies i seguiment 
d’aquest tema, el número de demandes ciutadanes per aquest tema és 
insignificant. També comenta que hi ha dificultats normatives donat que, segons 
l’amplada de la vorera, les motos hi poden aparcar. Per últim, comenta que hi 
hauria d’haver accions complementàries a les de la Policia Local. 
 
El Sr. Santi Viadiu va oferir idees alternatives fa un temps per dissuadir les motos 
d’aquesta mala pràctica; canviar el tipus d’aparcabicicletes perquè no sigui 
compatible amb les motos. 
 
El Sr. Jordi Gual comenta que a Sant Sadurní van haver de canviar els que lliguen 
la roda de davant per aquest model en forma de “U” invertida, més universal. 
 
El Sr. Ramon Dosaigües comenta que falta connectar el municipi amb una xarxa 
real de carrils bici, per tal que també augmenti l’ús d’aquests aparcaments per a 
bicicletes. 
 
 
9.- Es passa a tractar el que és el sisè punt de l’ordre del dia, referent a l’Agenda 
21 comarcal. La Sra. Laura Carbó exposa que, després que el desembre de 2010 es 
signés conveni amb el Consell Comarcal, durant el 2011 es van realitzar els treballs 
amb els municipis que encara no disposaven d’Agenda 21 local ni Pla d’Acció 
Ambiental local (PAA). Actualment, coincidint amb l’inici del 2012, s’han engegat les 
primeres reunions amb l’empresa ADEDMA i la Diputació de Barcelona amb els 
municipis que sí que disposen d’Agenda 21 i PAA, com és el cas de Vilafranca del 
Penedès. Els objectius són, per una banda, actualitzar el PAA (que a Vilafranca ja es 
va actualitzar el 2009) i crear el PAA supramunicipal que representarà una visió i un 
marc de treball comú en temes de sostenibilitat a la comarca. 
 
El Sr. Josep Mª Calaf comenta que aquest treball suposa marcar unes línies 
estratègiques comunes a la comarca. 
 
El Sr. Jordi Gual comenta que un dels reptes que tenen els municipis actualment és 
dotar-se de recursos per tirar endavant les accions que marquen els Plans d’Acció. 
 
El Sr. Jordi Asensi exposa que es tinguin en compte els projectes locals de cada 
municipi per donar continuïtat i coherència a projectes que afecten a municipis 
veïns (carrils bici, rieres, etc). 
 
El Sr. Josep Mª Calaf exposa que la metodologia de treball ha evolucionat i que 
aquests plans actualment abarquen una visió àmplia de sostenibilitat, i no només 
de temes purament ambientalistes. 
 
La Sra. Laura Carbó afegeix que aquests plans busquen ser més transversals, per 
això s’alimenten dels plans sectorials existents a cada municipi.  
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10.- Es procedeix a tractar el vuitè punt de l’ordre del dia, referent al projecte de 
generació d’energia a partir de biomassa per part de Nou verd SCCL, a petició del 
Sr. Jordi Asensi. La Sra. Marta Vallès explica que aquest projecte està en fase 
d’estudi i que el que pretén és recollir serments i trinxar-los pel seu posterior 
aprofitament energètic. Aquest projecte té el suport de l’Obra Social de Caixa 
Catalunya i actualment se n’està estudiant la viabilitat econòmica.  
 
El Sr. Jordi Asensi vol puntualitzar que l’OMS afirma que un dels factors que més 
contaminen són els transports i la crema de biomassa i que, amb aquesta pràctica, 
s’està fomentant la cultura de la incineració. El que cal és respectar més el cicle de 
la natura, que es basa en la descomposició. 
 
La Sra. Marta Vallès exposa que es podria demanar a Nou Verd que vinguessin a 
explicar el projecte, si es creu necessari. 
 
 
11.- Es procedeix a tractar el punt novè de l’ordre del dia, referent a la valorització 
energètica de residus a l’empresa Uniland, a petició del Sr. Jordi Asensi, el qual 
exposa que Uniland, a part de cremar Residus Sòlids Urbans (RSU), crema llots de 
depuradora, farines animals, etc. També exposa que la Generalitat admet que 
aquests processos emeten dioxines i que tenen efectes sobre la salut de les 
persones i el medi ambient. Les cendres s’incorporen al ciment, no van a un 
abocador de residus especials. Creu que s’ha d’apostar per Reduir, Recuperar, 
Reciclar, i demana al Consell de Medi Ambient que es posicioni. 
 
El Sr. Josep Mª Calaf demana que es contrasti la informació donat que les fonts 
d’informació no sempre coincideixen. La gent del Consell ha d’estar informada 
abans de posicionar-se en aquest o qualsevol altre tema. També s’ofereix per 
demanar a l’empresa Uniland la possibilitat de realitzar una visita si es creu 
convenient.  
 
El Josep Mª Martí troba molt interessant poder veure de primera mà les 
instal�lacions per tal de tenir la màxima informació. 
 
El Sr. Jordi Asensi troba correcte poder contrastar la informació. 
 
El Sr. Jordi Gual exposa que no s’han de barrejar els 2 conceptes que suposen, per 
una banda, intentar reciclar al màxim i, per l’altre, saber quins mecanismes 
existeixen per tractar la part de rebuig. L’objectiu final també hauria de ser el de no 
traslladar a altres municipis el nostre rebuig.  
 
El Josep Mª Martí exposa que s’ha de tenir en compte que el transport dels residus 
també contamina. 
 
El Josep Maria Calaf està d’acord amb la política de gestió de proximitat i exposa 
que Uniland ha seguit els protocols que marca la normativa vigent.  
 
La Núria Pérez exposa que des del col�lectiu ecologista Bosc Verd van muntar unes 
xerrades on es va poder escoltar la perspectiva d’un neurotoxicòleg del CSIC.  
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El Sr. José Luis Porcar comenta que, com a representant de la Mancomunitat no té 
cap postura pròpia i independent en relació als tractaments de la brossa. La 
Mancomunitat, doncs, gestiona la brossa segons les directrius que marquen els 
municipis o el Ple de la pròpia Mancomunitat. 
El Sr. Jordi Gual proposa que sigui l’Agència de Residus de Catalunya, la que 
contraposi la informació.  
 
La Sra. Marta Vallès comenta que una bona manera és crear una comissió que 
treballi per aquest tema. També comenta que només dues persones van contestar 
el qüestionari de valoració del Consell que es va passar durant la última sessió, 
instant que si es vol participació, que sigui real.  
 
La Isabel Martínez està d’acord, però també demana que hi hagi més freqüència de 
Consells de Medi Ambient i que es convoqui la comissió dels horts. 
 
El Sr. Raimon Mestres pregunta si s’ha fet alguna gestió per fer zona de seguretat 
de caça el municipi. 
 
La Sra. Marta Vallès contesta que no, tot i que es van estar estudiant els cotos de 
caça que afecten algunes zones del municipi.  
 
El Sr. Ramon Dosaigües proposa que es posin cartells als camins per tal d’informar 
la ciutadania. 
 
El Sr. Josep Rovira exposa que, més que la periodicitat, l’important del Consell de 
Medi Ambient és el caràcter que té. 
 
La Sra. Marta Vallès exposa que les decisions, per reglament, no són vinculants. 
L’exemple més fructífer del treball en comissió ha estat la dels horts urbans.  
 
El Josep Mª Martí explica que la voluntat política és recollir al màxim les inquietuds 
del Consell i tenir-les en compte en l’acció de govern. 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, el president aixeca la sessió a 1/4 de 11 del 
vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 El President,      La Secretària,  
 
 
 
 


