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A Vilafranca del Penedès, el dia 26 de juny de 2013, a les 19.35 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: Jose Luis Porcar, Aida Girona Girona, Teresa Oliveres Grau, Antonio 
Ocón (en representació de Ramon Dosaigües), Santi Viadiu Sans, Jordi Gual Estellé, 
Josep Mª Calaf, Jordi Asensi Gabriel, Núria Pérez Pérez, Isabel Martínez García, 
Rosa Maria Bujaldón Miró, Benjamí Borràs Delgado, Josep Rovira Sanz, Pruvi 
Almirall Bertran, Josep Cortés Llao, Josep Mª Martí Ràfols i Marta Vallès Vallès. 
Actua de secretària la Sra. Laura Carbó Sans.  
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: Joaquim Gascó Palacín i Joan Gil Sánchez. 
 
1.- S’obre la sessió amb el consens per reenviar l’acta anterior per correu electrònic 
per assegurar que tothom la pugui revisar per a la seva aprovació en el pròxim 
consell de Medi Ambient. 
 
2.- Es passa al primer punt de l’ordre del dia en què, després d’una breu 
presentació del regidor Josep Mª Martí en què exposa que Vilafranca del Penedès 
tindrà un nou sistema de contenerització, el responsable de Serveis Urbans i 
Mobilitat, el sr. Josep Cortés, explica en detall en què consistirà. 
S’explica que donada la situació actual en què el número de contenidors és 
desmesurat augmentant molt els costos directes i indirectes de gestió, i després 
d’analitzar i desestimar la recollida pneumàtica, es creu que el sistema de gestió ha 
de ser el porta a porta allà on és adequat i, on no és possible ni viable 
econòmicament, el sistema més adequat que s’ha escollit és el de càrrega vertical 
amb nous camions de recollida i nous contenidors (model New Easy City) amb unes 
200 bateries que contemplin totes les fraccions en la seva gran majoria.  
 
Al centre Vila s’eliminaran els contenidors soterrats i la recollida porta a porta 
s’amplia en la zona del centre per la fracció del rebuig. En quan a la recollida 
d’orgànica de grans generadors s’està replantejant el sistema donat l’alt cost de 
gestió i les baixes quantitats que es recullen. 
 
L’objectiu del nou sistema de contenerització és recollir per volum. Amb el nou 
sistema de menys bateries de contenidors però més complertes, s’assegura aquest 
major volum, que s’ha vist que és un dels paràmetres fonamentals per assegurar 
un bon servei de recollida. 
 
La implantació del nou sistema està prevista pel primer trimestre de 2014. 
 
El Jordi Asensi valora que aquest és un model continuista i que els criteris dels 
canvis explicats són purament econòmics. També exposa que amb aquest tipus de 
gestió no s’arribarà als objectius de recollida selectiva del 50%. 
 
El Jordi Gual també comenta que al barri de la Girada, per les densitats existents i 
veient les experiències del País Basc, des del seu punt de vista seria viable el porta 
a porta. 
 
El Santi Viadiu exposa que allunyant les distàncies amb les bateries de contenidors 
hi ha el perill que la gent recicli menys. 
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L’Aida Girona pregunta si només es planteja la fracció rebuig amb porta a porta al 
Centre Vila, que es porta molt temps així. També comenta que el canvi de model 
que s’està explicant és prou important com per trobar-se ara amb una proposta 
tancada, sense conèixer com han anat els estudis i les valoracions per escollir 
aquest sistema, sense haver pogut participar durant el procés. També exposa que 
no està d’acord amb en què no es realitzi el porta a porta de la selectiva al centre, 
sense conèixer el perquè d’aquesta decisió. 
 
El Jordi Gual planteja la opció que per disminuir costos el porta a porta es pot 
realitzar 6 dies a la setmana, enlloc de 7. El Pep Cortés comenta que estudiaran 
aquesta possibilitat. 
 
El Jordi Asensi comenta que hi ha arguments a totes les posicions, però que 
s’hauran de pagar molts diners quan ens multin per no complir amb els objectius de 
recollida selectiva. 
 
La Marta Vallès també exposa que abans el paper/cartró el recollien com a material 
que tenia valor, que va passar a ser un rebuig i actualment el tornen a agafar dels 
carrers pel valor que té. Estem davant d’un canvi de paradigma. 
 
La Núria Pérez exposa que s’hauria de buscar el complir amb la normativa europea i 
que hi ha el perill que la inversió que es vol realitzar no resulti tant òptima com ens 
pensem en un inici. Critica la falta de transparència del procés seguit per 
l’Ajuntament i reclama poder assabentar-se dels fets abans que surtin als mitjans 
de comunicació.  
 
La Isa Martínez comparteix la sensació que només es ve dues vegades a l’any al 
Consell de Medi Ambient a rebre un volum molt alt d’informació, sense haver fet 
realitat una subcomissió de residus. 
 
El Santi Viadiu proposa que s’enviïn documents adjunts a la convocatòria de reunió 
per poder preparar millor la reunió. 
 
El Josep Mª Martí comenta que a Alemanya els ciutadans porten ells mateixos els 
residus orgànics en uns grans contenidors de manera disciplinada. 
 
El Jordi Gual afegeix que si ens apropem als alemanys es podrien instal�lar sistemes 
de pagament per l’ús del contenidor de rebuig. 
 
El Pep Cortés exposa que la planta de compostatge és una referència pel sector i 
que té uns costos de diner públic que val la pena recordar. Després de 20 anys de 
recollida selectiva, els resultats del reciclatge estan molt lluny dels ideals. La 
recollida de matèria orgànica ha disminuït i hi ha molts impropis. 
 
A continuació es mostra una fotografia dels contenidors que s’implantaran (model 
New Easy City). 
 
En quant a la minideixalleria mòbil, el Pep Cortés comenta que la instal�lació tindrà 
un calendari setmanal d’ubicacions per arribar a diferents punts de Vilafranca, 
assegurant poder arribar als diferents barris, i ofereix la possibilitat d’asseure’s i 
tractar qualsevol qüestió que es plantegi en quan a la gestió dels residus. 
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3.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia referent a la Xarxa d’Horts de 
Vilafranca. La Marta Vallès explica que els diferents tipus d’horts existents estan en 
plena efervescència. En quan als escolars, ja s’ha finalitzat el nou hort escolar del 
Baltà Elies, el qual començarà a funcionar a partir del proper curs escolar. En quant 
als horts urbans de l’Espirall, aquest passat trimestre ja s’han realitzat les obres 
d’adequació amb la instal�lació dels comptadors d’aigua i, per tant, ja està preparat 
per finals d’any, quan es preveu que es pugui obrir convocatòria púbica havent 
finalitzat el Pla d’Ocupació que està utilitzant l’espai per realitzar la formació en 
horticultura.  
A continuació s’exposa la novetat dels horts provisionals per entitats amb què 
s’està treballant actualment: s’està preparant una convocatòria pública que inclogui 
uns 3 solars municipals perquè puguin ser gestionats per entitats, amb la finalitat 
d’autogestionar-se. Es prioritzaran les entitats amb finalitats socials.  
Aquests parcel�les són de grans dimensions, fet que comporta una gestió més 
complexa per part de les entitats.  
Es recorda també que estan en funcionament els horts socials de Les Bassetes, en 
què el terreny és propietat de l’INCASOL, però que amb el conveni realitzat amb 
l’Ajuntament es pot cedir a precari als usuaris. 
 
El Santi Viadiu pregunta si en solars privats és possible fer-hi horts. La Marta Vallès 
respon afirmativament. 
 
 
4.- Es passa al tercer punt de l’ordre del dia sobre el Pla d’Ocupació que ha iniciat 
les seves tasques a la muntanya de Sant Jaume, en el marc del programa 
“Vilafranca Inclusió”. La seva durada és de 12 mesos i es dedicaran a realitzar 
feines de jardineria i construcció per millorar l’espai. També intervindran en els 
camins municipals.   
 
El Jordi Gual pregunta quin finançament rep el programa i de qui són les eines 
utilitzades. Se li contesta que hi ha finançament de la Diputació de Barcelona i la 
contractació és a través d’Entrem-hi. Les eines s’aprofiten de Plans d’Ocupació 
anteriors i de la infrastructura existent del servei de Foment de l’Ocupació. 
 
La Laura Carbó procedeix a comentar un nou projecte que s’ha estat treballant 
conjuntament amb el Servei de Relacions Internacionals per aprofitar 
energèticament la biomassa sobrant de la poda de les vinyes, amb l’objectiu de 
tancar el cicle d’aquesta biomassa present a tota la DO Penedès. El projecte s’ha 
presentat a la convocatòria del LIFE+ d’aquest 2013 que ha finalitzat aquesta 
mateixa setmana. Els socis amb qui ens presentem per optar a finançament 
europeu és Covides com a soci representant dels productors de la biomassa, Nou 
Verd com a soci gestor de la biomassa i INNOVI com a soci que agrupa les 
empreses del sector del vi i del cava. També es comenta que la idea és generar 
demanda d’aquesta font renovable també amb la instal�lació de calderes en alguna 
zona d’equipaments públics del municipi, i que la que tenia més punts era la zona 
d’equipaments de la Girada. 
 
 
5.- Es passa al quart punt de l’ordre del dia sobre l’estat del projecte de 
Governança Radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya en què Vilafranca del 
Penedès n’és un municipi participant tal i com s’havia explicat en l’anterior Consell. 
La Marta Vallès comenta que ja s’han realitzat les mesures a tots els centres 
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educatius i que tots els resultats obtinguts estan molt per sota del límit de 28 V/m 
que marca la normativa vigent. 
Els resultats poden ser consultats per tota la ciutadania a la web 
http://governancaradioelectrica.gencat.cat/. 
 
 
6.- Es passa al cinquè punt de l’ordre del dia. Torn obert de paraules.  
La Isa Martínez pregunta si s’ha avançat en relació als carrils bici. El Josep Mª Martí 
contesta que sí, que s’està treballant amb un carril bici que uneixi el camp de futbol 
de l’Espirall amb la muntanya de Sant Jaume per la carretera de les Cabanyes. 
 
Finalment, es posa damunt la taula la necessitat de poder tractar el tema de la 
gestió dels residus amb més detall, recollint l’oferiment del cap de Serveis Urbans i 
Mobilitat que havia exposat al principi de la reunió. 
Després de posar diverses opcions sobre la taula agendes en mà, s’acorda que des 
del servei de Medi Ambient es proposarà una data pel proper mes de setembre.  
 
 
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,  
 
 
 
 


