
 

 

 

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

A Vilafranca del Penedès, el dia 18 de juny de 2014, a les 20.05 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: Isabel Martínez García, Josep Rovira Sanz, Toni Peñafiel Hervas (en 
representació d’Aida Girona Girona), Marta Pérez Ferrer (en representació de Núria 
Pérez), Josep Mª Calaf Gozalo, Santi Viadiu Sans, Jordi Asensi Gabriel, Jordi Gual 
Estellé, Marta Vallès Vallès i Josep Mª Martí Ràfols. Actua de secretària la Sra. 
Laura Carbó Sans. 
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: Joaquim Gascó Palacín, Josep Lluís Porcar, Isabel 
Torrents, Ramon Dosaigües, Benjamí Borràs i Rosa M. Bujaldón. 
 
1.- El regidor, Josep Maria Martí, obre la sessió amb l’aprovació de l’acta anterior. 
 
2.- Es passa al punt dos de l’ordre del dia, Obertura del nou Espai Muntanya de 
Sant Jaume. La Marta Vallès explica que aquesta setmana farà un any del projecte 
“Vilafranca Inclusió”. A través d’aquest programa, s’han generat 26 llocs de treball 
per a persones del municipi, de les quals 8 han treballat en les actuacions a la 
muntanya i la resta en diferents tasques de rehabilitació i reformes en edificis d’ús 
social del municipi. Les intervencions a l’espai han tingut com a objectiu rehabilitar 
les construccions existents i recuperar-ho per a la natura i el lleure.  
A nivell d’obres, s’han condicionat les edificacions existents millorant sobretot el bar 
i els lavabos amb paviments, revestiments i tancaments nous. Davant del bar 
també s’ha fet una petita terrassa exterior que comunica el bar amb la zona de les 
barbacoes.  
Els lavabos s’han sanejat  completament, modificant l’entrada, col�locant aparells 
sanitaris nous, paviments i alicatats. A nivell d’instal�lacions elèctrica i d’aigua s’ha 
renovat totalment, i també s’ha instal�lat un sistema de depuració de les aigües 
residuals. 
Així mateix, s’han repintat totes les edificacions, baranes i altres elements 
metàl�lics, s’ha construït una font al costat de les barbacoes existents, s’han 
recuperat antics marges de pedra seca, i s’han col�locat taules de pícnic per la gent 
que utilitzi l’espai. 
Pel que fa a l’enjardinament, s’ha reforestat gran part de l’espai amb plançons 
d’alzina però també amb pi blanc i pi pinyer, i s’han fet diverses actuacions per a 
l’estabilització i revegetació de talussos (murs verds, malles de ret de coco, creació 
de peus de mur, etc.). Així mateix, en els espais més propers a l’àrea d’esbarjo, 
s’han plantat arbres de dimensions més grans per a la creació de nous espais 
d’ombra. Les espècies s’han escollit tenint en compte criteris com l’augment de la 
biodiversitat de l’espai, les necessitats de manteniment baixes o la jardineria 
productiva (plantant espècies com til�lers, cirerers, magraners o codonyers).  
També s’ha intervingut en la vegetació existent, podant i adobant els arbres, i s’ha 
posat en marxa un espai de 3500 m2 d’hort ecològic, que ha abastit el càtering 
social de la Fassina i el Rebost Solidari. 
 
Des de Setmana Santa, s’ha obert un servei de bar i lloguer de taules i barbacoes 
que ajuda a finançar les tasques de conservació, neteja i vigilància de l’espai.  
 
El sr. Jordi Asensi comenta que és possible que en aquest espai hi hagin restes 
arqueològiques, i que tenen estudis i documentació que poden fer arribar a 
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l’Ajuntament sobre aquest tema. També comenta que caldria millorar la 
senyalització per arribar a l’espai. 
 
El sr. Josep Maria Martí explica que la Diputació estudiarà un tema de carril bici 
segregat des de Vilafranca fins al camí Ral, continuant el que ara s’està fent a la 
carretera de Guardiola, i que facilitaria l’arribada en bicicleta a l’espai Muntanya de 
Sant Jaume. 
 
 
3.- Es passa al punt tercer de l’ordre del dia. La Marta Vallès explica que en 
referència a la convocatòria adreçada a entitats per optar a tres solars per a horts 
urbans, que va es comentar al darrer consell, aquests ja estan adjudicats i en 
funcionament. Les entitats adjudicatàries són l’Associació Ressò, l’associació Llum 
del Nord i l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, i els tres horts ja 
estan en funcionament. 
 
En referència als Horts Urbans de l’Espirall, s’explica que el passat mes d’abril, es 
van adjudicar 15 parcel�les als horts urbans de l’Espirall. Hi va haver un total de 43 
sol�licituds (3 entitats i 40 persones individuals); les entitats que s’hi ha ubicat són 
l’entitat “El Turó”, de salut mental, i la UEC Institució Escolar Balmes. 
L’espai que ocupen aquests horts havia estat, en els darrers dos anys, l’hort de la 
Casa d’Oficis De la Terra I i II. Com que aquest any aquest programa continua, i 
està lligat al barri de l’Espirall, s’ha acondicionat un espai adjacent a aquests horts 
per reubicar-los. 
 
La Isa Martínez de la CUP demana si es té previst d’acondicionar un nou espai per a 
horts urbans, donat que tenen molt bona acollida. La Laura Carbó comenta que 
caldrà veure, a finals de desembre, quan es faci de nou la convocatòria del Horts de 
Melió, quina demanda real hi ha, i decidir si cal posar en marxa nous espais en 
funció de quina sigui aquesta. 
 
4.- Es passa al punt quart de l’ordre del dia, de projectes d’eficiència energètica en 
curs. El regidor Josep Mª Martí i la Laura Carbó passen a comentar els diferents 
projectes en els que s’està treballant. També es comenta la importància de la 
transversalitat dels diferents projectes engegats coordinats a través de la comissió 
interna de l’energia.  
 

� Aprovació del projecte ‘Vineyards4heat’ per part de l’instrument financer 
LIFE+ 2013. El títol complert de la proposta és Vineyards for carbon footprint 
reduction: a sustainable strategy to use biomass for heat & cold in wineries. 
(Vinyes per a la reducció de la petjada de CO2: una estratègia sostenible per 
proporcionar calor i fred als cellers amb la biomassa que generen). 
 
El projecte s’inicia aquest mes de juny de 2014 i finalitza el novembre de 2016, 
i hi intervenen: l'Ajuntament de Vilafranca, com a coordinador; Covides, 
cooperativa vitivinícola que garanteix el subministrament de la biomassa; 
Nouverd, cooperativa d'iniciativa social-centre especial de treball, gestors de la 
biomassa; i Innovi, clúster d'empreses del vi i el cava, consumidors de la 
biomassa.  
 
El projecte pretén donar valor i tancar el cicle de la biomassa agrícola de les 
vinyes presents al territori, a través del seu aprofitament energètic. El projecte 
seleccionat es basa, doncs, en la transformació de l'energia continguda en el 
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nostre recurs local de biomassa sòlida, resultant de la poda de ceps, per 
obtenir-ne energia calorífica i de refrigeració (energia tèrmica). Actualment, 
aquesta biomassa es crema sense cap aprofitament energètic, tractant-la com 
un un residu, no com un recurs.  
 
Alhora, l’objectiu és crear llocs de treball en el marc de l’economia verda, 
contribuir a la mitigació del canvi climàtic i tendir a l’autosuficiència i 
descentralització energètica, fent més competitives les empreses del territori.  
 
� Projecte MARIE (Mediterranean Building Rethinking for energy efficiency): en 
el marc d’aquest projecte en què participa la Generalitat de Catalunya i LIMA 
(Low Impact Mediterranean Arquitechture), l’Ajuntament de Vilafranca està 
treballant per adaptar les bases per a la convocatòria d’ajuts pel programa de 
rehabilitació de façanes al barri de l’Espirall en el marc de la Llei de Barris que 
es vol reeditar per tal d’incorporar-li el component de millora energètica de les 
envolvents dels edificis. En aquest sentit, s’estan estudiant quines millores són 
susceptibles de ser subvencionades en la nova convocatòria per adaptar 
correctament el text de la convocatòria (canvi de finestres, aïllaments de les 
parets a través de la càmera d’aire, etc), amb l’objectiu de reduir les 
transmitàncies tèrmiques de l’envolvent de l’edifici.  
 
  En quan al tràmit de les certificacions energètiques als edificis municipals, 
s’estan acabant les visites que es realitzen conjuntament amb un dels 
arquitectes de Serveis Tècnics per tal de realitzar el tràmit de la certificació 
energètica afectats per la normativa (RD 235/2013, de 13 d’abril, pel qual 
s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels 
edificis). Aquest tràmit també serveix internament per poder realitzar una 
primera diagnosi de possibles millores necessàries a realitzar que, conjuntament 
amb altres criteris de seguretat, etc serveixen per determinar les millores que ja 
s’estan començant a realitzar (a tall d’exemple; renovació de tancaments a la 
llar d’infants Sol Solet, aïllament coberta a la biblioteca Torres i Bages + 
renovació de tancaments, millora de l’envolvent a l’Arxiu Comarcal, implantació 
de reactàncies electròniques i reductors de flux en l’enllumenat públic, etc). 
 
� Euronet 50/50 al pavelló nou (de la Gamba) de la zona Esportiva. Aquest 
edifici va ser seleccionat per participar en el projecte europeu que lidera la 
Diputació de Barcelona. Actualment s’estan mesurant en continu els consums 
per tal d’iniciar posteriorment l’anàlisi i determinació d’accions que permetin 
disminuir els consums a partir de la millora del comportament dels usuaris de 
l’edifici.  
 
� Per finalitzar aquest apartat, s’exposen breument 2 projectes als quals s’ha 
presentat l’Ajuntament de Vilafranca en el marc de la convocatòria Horizon 
2020. El primer d’ells, el Conurbant 40 30, el qual lidera la ciutat italiana de 
Vicenza té l’objectiu de treballar el full de ruta que permeti anar un pas més 
enllà dels objectius del PAES (Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible) podent 
aconseguir la reducció del 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
per a l’any 2030. S’han demanat cartes de suport a institucions diverses del 
territori, així com a 3 municipis de la nostra conurbació que són: Santa 
Margarida i els Monjos, Sant Miquel d’Olèrdola i Sant Cugat Sesgarrigues. La 
subvenció, en cas de ser aprovat el projecte, cobreix el 100% dels costos 
pressupostats. 
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El segon projecte al qual ens hem presentat, en el marc de la mateixa 
convocatòria europea de l’Horizon 2020, és el BESAVING, el qual vol aconseguir 
estalvis energètics de fins el 15% en edificis millorant el comportament dels 
seus usuaris, utilitzant consells i reptes amb el suport de les noves tecnologies. 
En aquest cas, el nostre paper només serà el d’oferir 3 edificis, que en un 
principi serien l’escola Baltà Elies, l’escola Mas i Perera i el mercat Sant 
Salvador, per a desenvolupar-hi les accions de millora que es derivin del 
projecte, si s’aprova.  

 
 
 
5.- Es passa al punt cinquè de l’ordre del dia, d’informació sobre el nou sistema de 
recollida de residus, en què el regidor Josep Mª Martí explica que s’han realitzat 
tots els canvis de contenidors amb molta celeritat, que malgrat que s’estan acabant 
de fixar exactament les ubicacions, la filosofia continua sent la de posar bateries 
complertes per facilitar el reciclatge a la ciutadania i que el proper pas és el de 
començar la implantació del porta a porta ampliat al centre de la Vila. 
 
El Josep Mª Martí també comenta que les dades de reciclatge a Vilafranca estan 
actualment per sota de la mitjana catalana i que la generació està al voltant de 1,2 
Kg/ persona i dia (ha seguit una tendència a la baixa). 
 
El Josep Mª Calaf comenta que, com a usuari, ha detectat que el contenidor de 
vidre fa especialment soroll, i es comenta que ja s’ha tingut constància d’aquesta 
incidència i que s’hi està treballant. 
 
La Isa Martínez demana poder tenir els plànols, costos i criteris que està seguint 
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per aconseguir millorar els objectius de 
reciclatge.  
 
 
Finalment, la Marta Pérez comenta que valdria la pena estudiar l’ampliació de la 
partida pressupostària dedicada a subvencionar les activitats en el camp del Medi 
Ambient, donada la creixent demanda per part de les diferents entitats del 
municipi.  
 
I quan no hi ha res més a comentar, el president aixeca la sessió a les 22.00 hores 
del vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 El President,      La Secretària,  
 
 
 
 


