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A Vilafranca del Penedès, el dia 30 de novembre de 2017, a les 20.05 hores, a la 
sala 3 de l’Escorxador 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: 
 
Marc Queralt (ADF), Miguel Tarrada Muñoz (Partit Popular), Isabel Téllez Ramiro 
(CUP), Jordi Asensi (ERC), Josep Maria Calaf (Tècnic de medi ambient), Joan Cristià 
(Col·lectiu Ecologista Bosc Verd), Albert Romero (Inspector en cap de la Policia 
Local), Josep Mª Martí (Regidor de Medi Ambient), i Marta Vallès (tècnica 
responsable del Servei de Medi Ambient). Actua com a secretària la senyora Laura 
Carbó (tècnica del Servei de Medi Ambient). 
 
S’han excusat d’assistir-hi: Marta Martínez (Cap dels Serveis Urbanístics), Rosa Mª 
Bujaldón (Consorci Sociosanitari Ricard Fortuny), Jordi Gual (Tècnic de medi 
ambient), Martí Compte (PDECat), Carme Capdevila (Federació ADF Penedès 
Garraf) i Miquel Medialdea (PSC). També s’excusa la Sílvia Raventós que estava 
convocada també al Consell de Comerç i Turisme. En representació de la CUP, ve la 
Isabel Téllez enlloc de la Maria Ferrerons. En representació de Bosc Verd, ve en 
Joan Cristià enlloc de la Núria Pérez.  
 
 
 
1.- El regidor, Josep Maria Martí, obre la sessió aprovant l’acta de la sessió anterior. 
 
En relació a temes tractats en anteriors Consells de Medi Ambient, explica que el 
Ple Municipal d’aquest mes de novembre va aprovar definitivament l’Ordenança de 
Camins, i que també es va aprovar la Sol·licitud de Zona de Seguretat Cinegètica. 
 
2.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia en relació a les actuacions pel foment 
de la mobilitat sostenible. La tècnica Laura Carbó, explica que s’ha licitat la primera 
furgoneta elèctrica destinada a la Unitat de Serveis, la qual s’entregarà en breu i 
serà una Nissan eNV200 totalment elèctrica. En quant a les 2 motocicletes 
elèctriques tipus scooter destinades a la Policia Local, el senyor Albert Romero, 
explica que l’experiència està sent molt positiva i preveuen al 2018 canviar les 
altres 2 motos per elèctriques i 3 vehicles per híbrids, aconseguint renovar el 100% 
de la seva flota. 
 
Seguint les línies del Pla de Mobilitat Elèctrica de Vilafranca del Penedès, també s’ha 
adjudicat el primer punt de recàrrega per vehicles elèctrics. En pocs dies ha de 
començar la instal·lació al pàrquing en superfície ubicat al c/ Camp del Cellerot (al 
costat de l’Arxiu Històric Comarcal) a través de l’empresa Etecnic. 
 
En relació a les accions per potenciar la mobilitat elèctrica s’explica que s’han ubicat 
2 vehicles elèctrics de lloguer per hores al pàrquing soterrat SABA de la rambla 
Sant Francesc, en el marc del projecte de ‘La Carretera del Vi’. Actualment, s’està 
fent una prova pilot per tal que els treballadors/es de l’Ajuntament que s’hagin de 
desplaçar per motius laborals utilitzin aquest sistema enlloc del vehicle privat. 
 
Alhora, el passat 23 de novembre de 2017 l’ICAEN va realitzar a la Fassina un 
curs/experiència en vehicle elèctric dirigit a personal d’Administracions, de 4 hores 
de durada, per tal de perdre la por i treure mites al voltant de la conducció d’un 
vehicle elèctric. 
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També es comenta que el servei de Mobilitat de l’Ajuntament ha instal·lat el primer 
Bicibox (pàrquing segur de bicicletes) a l’estació de Renfe. S’explica que és un 
servei gratuït i que els usuaris s’han de donar d’alta a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC) ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament. S’explica també que s’està 
executant l’itinerari per vianants i bicicletes que unirà Vilafranca amb Moja. Es 
preveu que les obres s’acabin el primer trimestre de 2018. 
 
El Jordi Asensi comenta si hi ha previsió de nous Bicibox al municipi. El regidor 
comenta que, si l’experiència té èxit, estan plantejats 2 Bicibox més: un, a l’estació 
d’autobusos i l’altre, al nou Casal de Joves de La Pelegrina. També es comenta que 
la Diputació de Barcelona està realitzant el projecte del tram de carril per vianants i 
bicicletes que falta fins al nucli de Les Cabanyes. 
 
El Josep Mª Martí comenta que seria interessant organitzar una experiència en 
vehicle elèctric pels membres del Consell de Medi Ambient. 
 
 
3.- Es passa al tercer punt de l’ordre del dia, en relació al projecte ‘Camins amb 
arbres’. La Marta Vallès explica que en un anterior Consell de Medi Ambient ja es 
varen explicar els objectius del projecte “Camins amb arbres”, i les principals línies 
d’actuació. D’acord amb allò que es va explicar, durant aquest 2017, i a través del 
programa “Vilafranca Inclusió” i de diversos Plans d’Ocupació, s’ha estat intervenint 
en diferents camins municipals, tant plantant-hi arbres però també refent marges, 
creant punts de descans, millorant cunetes, etc. S’ha plantat més de 300 arbres, i 
les actuacions s’han concentrat en el camí de la Bleda, camí Fariner, camí vell de 
Sant Martí Sarroca, carretera i camí de Les Cabanyes, camí Ral, camí de Pacs, camí 
de Sant Pau i camí de Melió.  
De cara al proper any, s’han aprovat ja diversos plans d’ocupació que podran 
mantenir les plantacions fetes aquest any, i fer-ne de noves. Es preveu actuar al 
camí de la Creu de la Pelegrina, al camí de l’Hort del Tona, al camí de la Serreta i 
completar alguns punts en camins on ja s’hi ha intervingut. 
 
El Joan Cristià comenta que aquestes actuacions són molt satisfactòries, però que 
val al pena no descuidar els camins més secundaris, com el de cal Frare, que ha 
vist que ha estat llaurat. La Marta Vallès agraint rebre qualsevol incidència que es 
detecti en camins rurals, comenta que revisaran si és un camí públic o privat per, si 
cal, corregir la situació. 
 
 
4.- Es passa al quart punt de l’ordre del dia, sobre la nova convocatòria d’horts 
urbans i horts per entitats on la Marta Vallès explica que aquest desembre finalitza 
la convocatòria per quatre anys que es va fer de les parcel·les d’Horts Urbans de 
l’Espirall, i que es tornarà a fer una convocatòria durant el proper mes de gener de 
2018. Igualment, finalitza la cessió a precari que es va fer de diferents parcel·les 
destinades a entitats, i que també es tornarà a obrir aquesta convocatòria. 
 
 
5.- Es passa al Torn Obert de paraules. 
 
La Marta Vallès explica que s’han tallat alguns pins a la Serreta en el marc de les 
actuacions per garantir la franja perimetral de 25 metres que marca la normativa 
de prevenció d’incendis al voltant de cases habitades. 
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També es fa difusió de la caminada que organitza l’Hospital Comarcal de l’Alt 
Penedès a Sant Pau en el marc de la Marató de TV3 d’aquest 2017. 
 
La Isabel Téllez pregunta si ha arribat a venir la tècnica de residus i el Josep Mª 
Martí comenta que no, però que no es deixen de realitzar actuacions per millorar 
els índexs de recollida selectiva com ara que s’està participant en la competició ‘El 
contenidor d’or’. 
 
El Jordi Asensi diu que cal buscar noves fórmules per augmentar el percentatge de 
residus que es reciclen, tenint en compte que cada vegada serà més car el preu 
d’abocar residus. També pregunta si es podrà fer arribar l’estudi que fa anys es va 
fer sobre el Porta a porta de residus. 
 
El Josep Maria Calaf explica que, en relació a la recollida de vidre de grans 
generadors, des d’Ecovidrio es faciliten uns contenidors per poder abocar amb més 
facilitat el vidre als contenidors del carrer. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, el president aixeca la sessió a les 21.15 hores 
del vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 El President,      La Secretària,  
 
 


