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A Vilafranca del Penedès, el dia 25 d’octubre 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, Aida 
Girona Girona, Jordi Gual Estellé, Isabel Martínez García, Núria Pérez Pérez i Josep 
Rovira Sans. Actua de secretària la Sra. Marta Vallès Vallès.  
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: Joaquim Gascó, Ramon Canyelles Ricart i Josep M. Calaf 
Gozalo. 
 
1.- S’obre la sessió amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2.- Es passa al primer punt de l’ordre del dia i el Sr. Josep Maria Martí comenta que 
el Ple del 26 de juny va aprovar l’adhesió de Vilafranca a la Xarxa de Municipis de 
l’Estratègia Catalana Residu Zero. Aquest fet comporta una sèrie de compromisos 
municipals, i, al mateix temps, en la moció aprovada es demanava d’iniciar un 
procés de debat i de treball dins el Consell de Medi Ambient per tal de desenvolupar 
l’adhesió a la xarxa. 
El senyor Jordi Asensi diu que és transversal i afecta no només a l’Ajuntament sinó 
també a Universitats, empreses...  
La senyora Aida Girona comenta que seria interessant discutir tot el tema de la 
fiscalitat verda i demana si hi pogués haver algun representant d’Intervenció. 
El senyor Josep Maria Martí diu que com que el regidor de Residus és també el 
d’Hisenda, seria interessant que pogués ser-hi. 
S’acorda fer una subcomissió de residus amb els membres del Consell interessats 
en aquest tema, i obert a altres membres que puguin resultar d’interès per tractar-
ho més a fons. 
 
3.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia referent a la Gesió d’Espais Periurbans 
i Borsa de Terres. La Sra. Marta Vallès comenta que el projecte es va iniciar el 
novembre passat, inventariant les parcel�les del voltant de la ciutat que estaven 
sense conrear (unes 130 parcel�les, 84 Ha aproximadament). A partir d’aquí, es van 
fer cartes als diferents propietaris en què s’explicava que aquest fet sovint 
ocasionava problemes que no es donen quan les parcel�les estan conreades, i 
oferint-los col�laboració a través d’una Borsa de Terres. Paral�lelament, es van fer 
reunions amb Unió de Pagesos i JARC per informar-los del projecte, i perquè 
informessin als seus associats per si hi havia gent interessada en conrear-les. A 
partir d’aquí, diferents propietaris s’han posat en contacte amb pagesos i d’altres 
grups interessats en conrear terres. 
Es considera que hi ha hagut una bona rebuda de la iniciativa i es creu que quan 
acabi la temporada de sembra d’aquest any, més de la meitat de terres que 
estaven ermes es trobaran conreades, suposant una millora del paisatge del voltant 
de la ciutat i l’aprofitament d’un recurs per part d’agricultors de la nostra comarca. 
D’altra banda, l’Ajuntament també treballa perquè es puguin sembrar o bé pasturar 
alguns solars municipals. 
 
El senyor Josep Maria Martí comenta que possiblement, en superfície, a finals de 
campanya s’haurà actuat en més del 50% de les parcel�les afectades. 
 
La senyora Isa Martínez pregunta si aquestes terres es gestionen a través d’Unió de 
Pagesos. Es contesta que Unió de Pagesos i JARC, al seu dia, va informar als seus 
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associats del projecte, i els que estaven interessats ja es van adreçar a 
l’Ajuntament. Tanmateix, molts propietaris han buscat directament algú que 
coneixien perquè els treballés la seva parcel�la. 
 
El senyor Jordi Gual comenta que què passarà quan aquestes parcel�les passin a 
mans dels bancs dolents. Es contesta que de moment no s’hi ha pensat.  
 
La senyora Aida Girona demana si es pot fer arribar el dossier de presentació de 
projectes. Es contesta que sí. 
 
 
4.- Es passa al tercer punt de l’ordre del dia sobre horts. S’explica que hi ha més 
escoles interessades en tenir un hort escolar, i que està funcionant una nova zona 
d’horts a l’Espirall; de moment, funcionen com a espai per fomentar l’ocupació a 
través del programa de barris de l’Espirall però una vegada finalitzada aquesta 
funció, es procedirà a obrir convocatòria segons el que marca el Reglament de 
funcionament dels horts municipals que tenim a Vilafranca. També s’explica que 
s’ha arribat a un acord amb l’INCASÒL que ha cedit a precari a l’Ajuntament una 
zona per horts a la zona de les Bassetes, i que es destinen a Horts Socials. 
 
 
5.- Es passa al quart punt de l’ordre del dia sobre el Projecte de Governança 
Radiolèctrica de la Generalitat de Catalunya. S’explica que aquest projecte té com a 
principal objectiu coordinar les polítiques en matèria de comunicacions 
electròniques i de medi ambient de la Generalitat de Catalunya, per tal de millorar 
l’accés de la ciutadania a les xarxes de comunicacions sense fils, i a les seves 
activitats socioeconòmiques en particular, fomentant un desplegament que sigui 
ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient i procurar 
així que la ciutadania obtingui el màxim benefici de la societat de la informació. Que 
a través d’un projecte europeu, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació (CTTI), adquirirà cinquanta equips portàtils de mesura del nivell de 
camp electromagnètic i els cedirà a una sèrie de municipis de Catalunya, per tal 
que aquests puguin realitzar mesures puntuals del nivell de camp electromagnètic. 
Vilafranca del Penedès és un dels municipis als que es cedirà un equip portàtil; es 
farà formació a tècnics municipals, que s’encarregaran de fer les mesures, i 
aquestes seran públiques, de manera que es tindrà una informació molt més 
acurada dels nivells de camp electromagnètic de Vilafranca. 
 
El Sr. Jordi Asensi comenta que sobretot es fa pel tema d’informar a la gent perquè 
hi ha gent a qui aquest tema els preocupa molt. També demana si hi ha legislació 
municipal, i que estaria bé de planificar on s’haurien de col�locar aquestes antenes. 
Es contesta que efectivament aquest projecte busca donar més informació a la 
població, ser més transparents. La legislació existent és autonòmica, no municipal. 
De moment, es volen tenir més dades a nivell municipal i és el que es farà amb 
aquest projecte. 
 
 
6.- Cinquè punt de l’ordre del dia. Valorització energètica de residus a l’empresa 
Uniland a proposta del Col�lectiu Ecologista Bosc Verd. 
La senyora Núria Pérez comenta que han fet un escrit i que volen que consti en 
acta (s’adjunta a aquesta acta). Que es va acordar que s’estudiaria el tema i que es 
tornaria a tractar al Consell. Que ells creuen que Uniland està incinerant residus, i 
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que s’emeten dioxines i furans, que són perjudicials per la salut. Que ells creuen 
que cal reduir i reciclar els residus, que cal anar cap al Residu Zero. 
Des de Bosc Verd, fan dues sol�licituds: la primera, posicionar-se en contra de la 
crema de residus a l’Uniland; la segona, fer una gestió de residus enfocada al 
residu zero i que no s’incinerin residus municipals. 
 
Es comenta que, pel que fa a la segona sol�licitud, es podria tractar en la 
subcomissió de residus. Volen que s’impulsin més mesures per reduir residus. 
 
El senyor Benjamí Borràs pregunta si es podria posar una estació de mesura de la 
contaminació atmosfèrica als Monjos per saber què s’està emetent. 
 
Es proposa, des de l’Ajuntament, sol�licitar a l’administració competent (la 
Generalitat de Catalunya) què s’està mesurant i quins controls es fan des de 
l’Administració. 
 
El regidor proposa de tractar el tema de la gestió de residus en la subcomissió de 
residus que volem crear. 
 
El senyor Jordi Asensi comenta que està bé que el Consell de Medi Ambient funcioni 
amb consens, però si cal fer una votació per un tema en concret tampoc passa res. 
 
El senyor Josep Rovira demana que caldria tenir més dades. També comenta que 
en l’últim consell es va proposar de fer una visita a les instal�lacions d’Uniland, i que 
això seria molt interessant. 
 
La senyora Aida Girona comenta que des d’ICV es posicionarien en contra, pel 
principi de prevenció. 
 
El senyor Jordi Gual diu que òbviament primer cal reduir els residus, i en segon lloc, 
reciclar-los, però pel que resta, igualment cal que hi hagi un tractament finalista; i 
que, com a tractament finalista, molta gent pensa que és preferible incinerar a 
abocar. 
 
Hi ha un ampli debat al voltant d’aquest tema. 
 
El Col�lectiu Bosc Verd també presenta un full amb precs i preguntes al Consell de 
Medi Ambient, i que es resumeixen en els següents punts: 
 
1.- Prec i pregunta sobre les pudors que s’han sentit i es senten darrerament a 
Vilafranca. La Núria Pérez explica que hi ha dues persones a Vilafranca que 
pateixen Sensibilitat Química Múltiple, i que aquestes persones són un bon detector 
de que passen coses. Comenta que, entre el maig i l’agost, va haver-hi era una olor 
de tipus plàstics, per tot el municipi, i entre el maig i l’agost. 
La senyora Aida Girona afegeix que a ella li han arribat queixes de pudor de Cales 
de Pachs. 
 
Es comenta que s’intentarà investigar, tot i que el tema de les olors, és difícil: hi ha 
poca legislació, i no tenim dades i menys registres històrics. 
 
2.- Prec i pregunta sobra la implantació de la recollida selectiva porta a porta. Es 
comenta que ja s’ha tractat prèviament i que si es fa una subcomissió de residus, 
serà un tema que es tractarà. 
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3.- Prec i pregunta sobre la millora de la xarxa de carrils bici. (ja es va tractar en 
l’anterior consell).  
El regidor comenta que des del Servei de Mobilitat ja s’hi està treballant. S’enceta 
un ampli debat sobre aquest tema i s’acorda que quan el treball estigui més 
avançat es farà una posta en comú. 
 
4.- Prec i pregunta sobre la preservació de ribera a la riera de Llitrà. 
La senyora Núria Pérez comenta que ja es va dir en l’últim consell 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 
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. 
 
Es comenta que des que es va denunciar al Consell de Medi Ambient passat no s’ha 
detectat cap nova incidència; que si això es passés és molt bo que entitats o 
ciutadans n’informin a l’Ajuntament, que no sempre ho detecta. Pel que fa a 
emprendre accions legals, en alguna ocasió s’ha fet. Per exemple, fa més de cinc 
anys, quan un propietari va abocar terres en zona de policia, es va traslladar una 
denúncia a l’ACA i anys més tard s’ha reposat la situació actual. Ha sigut un procés 
molt lent però s’ha acabat aconseguint que es restituís la situació inicial. 
 
 
El senyor Jordi Gual pregunta si algú sap alguna cosa sobre el corredor mediterrani 
i per on passa. El senyor Benjamí Borràs explica que el tram Martorell-Tarragona 
aprofita el traçat actual de la línia de rodalies i fa un resum de l’estat del projecte. 
 
L’Aida Girona pregunta com estan anant les recollides de la minideixalleria de 
l’Espirall. El regidor explica que es farà una campanya per potenciar el seu ús, en el 
marc de la llei de Barris. 
 
El senyor Josep Rovira pregunta sobre el reciclatge de piles. Que com és que abans 
es recollien separades (les piles botó i les bastó) i després es van començar a 
recollir juntes. Voldria saber el perquè. S’explica que es tracten conjuntament al 
Pont de Vilomara. No se sap perquè abans es recollien de manera segregada i ara 
es fa conjuntament. Ja es farà la pregunta per a poder-li contestar. 
 
El senyor Josep Rovira pregunta també perquè l’ordenança nova de civisme no 
recull res sobre els orins dels gossos. S’acorda que es farà la consulta al servei de 
Salut de l’Ajuntament, que és qui porta el tema, i se li traslladarà la resposta. 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, el president aixeca la sessió a 2/4 de 10 del 
vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 El President,      La Secretària,  
 
 
 
 




