
 

A Vilafranca del Penedès, el dia 10 de març de 2008, a les 20,05 hores, al Patronat de 
Comerç i Turisme, es reuneix el consell de Municipal de Medi Ambient, en sessió 
ordinària de segona convocatòria, presidit per la regidora de Medi Ambient Sra. Maria 
Batet i Rovirosa, amb l’assitència del Sr. Miquel Medialdea i Guijo, com a representant 
del grup municipal Socialista; del Sr. Benjamí Borràs i Delgado, com a representant del 
grup municipal de CiU; de la Sra. Isabel Martínez i Garcia, com a representant del grup 
municipal de la CUP; del Sr. Jesús Cebollada i Gil, com a representant del grup 
municipal d’ERC; del Sr. Bernat Villarroya García, substituint a la Sra. Aida Girona i 
Girona, en representació del grup municipal d’ICV-EuiA; del Sr. Josep M. Calaf i 
Gozalo, com a persona de reconegut prestigi en l’àmbit de l’estudi, defensa i gestió del 
medi ambient; de la Sra. Rosa Maria Bujaldón, com a representant de l’àmbit de la 
sanitat; del Sr. Jaume Valls, substituint al Sr.Ramon Carreño i  Delgado, com a 
representant dels bombers; de la Sra. Mònica Hill i Giménez, en representació del 
Col·lectiu Ecologista Bosc Verd; de la Sra. Teresa Oliveras i Grau, en representació de 
la coordinadora d’AAVV; del Sr. Josep Lluís Porcar i Suesta, com a representant de la 
Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf; de la Sra. Isabel Torrents i Sala, en 
representació de l’Agrupació Ciutadana de Vigilància d’Incendis Forestals del Penedès 
GEIF; del Sr. Santi Viadiu i Sans, com a representant dels voluntaris per la defensa 
forestal ADF; del Sr. Jordi A. Alemany i Iglesias, Cap del Servei de la Policia Local; i 
de la Sra. Marta Vallès i Vallès, Cap del Servei de Medi Ambient . Actua de secretària 
la Sra. Mercè Molina i Claramunt.  
 
S’han excusat d’assistir-hi, el Sr. Borja Martínez i Sánchez, representant del grup 
municipal del PP; el Sr. Joan Gil i Sánchez, representant dels empresaris vitivinícoles; i 
el Sr. Alfred Vallès i Cabezas, com a persona de reconegut prestigi en l’àmbit de 
l’estudi, defensa i gestió del medi ambient.  
 

1. S’inicia la primera sessió amb la benvinguda de la presidenta, donant així per 
constituït el Consell Municipal de Medi Ambient. A continuació els membres 
del Consell es presenten. 

 
2. En el primer punt de l’ordre del dia, la Sra. Maria  Batet presenta els projectes 

que es volen tirar endavant, dividits en tres grans blocs, d’acord amb la 
documentació lliurada als membres assistents, i que són: 1) millora de l’entorn 
natural  allà on des de l’ajuntament es pot actuar; 2) reducció dels residus i 
promoció del reciclatge, i 3) prevenció del Canvi Climàtic. 

 
La Sra. Maria Batet també comenta que, en  aquesta legislatura, en el moment de tirar 
endavant els pressupostos i de pactar les ordenances municipals, van arribar a uns 
acords amb diferents grups que són molt sensibles al tema de medi ambient i que fruit 
d’aquests pactes es tiraran endavant diversos projectes. 
 
En l’apartat de millora de l’entorn natural, la Sra. Maria Batet comenta que hi ha quatre 
grans projectes que en aquests moments estan en diferents grau d’execució.  
 
a. Pla d’usos i dinamització de la muntanya de Sant Pau. Comenta que hi ha el Pla 
Especial de la Muntanya a de Sant Pau,  que encara no ha passat a plenari, i que es 



considera interessant que abans d’aprovar-lo es faci un pla d’usos de com dinamitzar la 
muntanya de St. Pau; aquest pla s’ha encarregat a una empresa especialitzada perquè 
que faci una  proposta que es pugui portar a participació ciutadana. Explica que en 
l’àmbit de la muntanya de Sant Pau hi ha molts agents que tenen molt a dir (gent que hi 
té vinyes, Casal 2000,  empreses vitivinícoles, ciutadans, etc.) i que, per tant, val la pena 
crear un pla que ajudi a dinamitzar i l’entorn natural de més entitat que tenim a l’abast. 
Explica que amb ICV es va pactar en el pressupost  treballar el tema de la Muntanya de 
Sant Pau. 
  
La Sra. Mònica Hill pregunta si la proposta que el Sr. Pau Batlle va presentar en 
l’anterior Consell representa que s’elimina o continua vigent; la Sra. Marta Vallès 
contesta que el que  regula la proposta del Sr. Batlle és un pla especial urbanístic però 
que abans d’aprovar-lo es volia fer  aquest pla dinamitzador.    
 
El Sr. Santi Viadiu pregunta qui es posarà en contacte amb els diferents actors del 
territori. La Sra. Maria Batet  respon que es farà un procés de participació ciutadana, on 
primer s’anirà a veure individualment a les persones o entitats interessades i després es 
posarà en comú el que s’hi vol fer. Que es planteja en dues fases, un primera  part amb 
tots els actors que estan implicats directament en el territori, i després entitats que 
tinguin interès en poder participar d’aquest procés . 
 
La Sra.  Isabel Torrents pregunta si l’Ajuntament de Pacs n’està assabentat. Es contesta  
que tan Pacs com les Cabanyes seran part d’aquest  projecte. 
 
b. Restauració de l’entorn de la riera de Llitrà. Explica que es vol recuperar aquesta 
riera que discorre pel municipi al llarg de més de 3 Km i que va des de la zona esportiva 
fins a la depuradora.Es vol netejar-la i poder gaudir d’un espai de passeig; s’hi intenta 
posar els màxims recursos possibles perquè el projecte no sigui només la recuperació 
d’un entorn natural sinó que sigui un projecte en què col·lectius que estiguin en procés 
d’ocupació s’hi puguin implicar. S’ha demanat a la Generalitat  una Casa d’Oficis que 
és qui està executant el project. També comenta que es vol que en aquest projecte s’hi 
impliquin empreses del territori sensibles al tema, “apadrinant” trossos de riera i buscant 
les màximes complicitats possibles. 
 



El Sr. Santi Viadiu pregunta si una riera té una figura d’ordenació especial. La Sra. 
Marta Vallès contesta que segons el POUM és Sòl No Urbanitzable tipus I, la que té 
més grau de protecció. El Sr. Josep M. Calaf comenta que també hi ha normativa 
d’àmbit estatal (la Llei d’Aigües) i d’àmbit autonòmic que defineixen diferents espais 
(Domini Públic Hidràulic, zona hídrica, zona inundable, etc.) amb diferents proteccions 
al  marge de les garantides pel POUM. Es debat àmpliament sobre aquest tema. 
 
La Sra. Maria Batet també comenta que dins del capítol Millores de l’entorn natural hi 
ha el tema de senyalització d’itineraris per fer a peu o en bicicleta. Explica que la 
Diputació donarà suport econòmic per portar-ho a terme i el que es farà serà senyalitzar, 
amb els mateixos criteris, diferents itineraris per poder fer tant a peu com amb bicicleta. 
Explica també que  està previst fer un estudi de Paisatge des de l’AP-7, i comenta que 
tenir cura de l’entorn és important per qualsevol municipi, però ho és més en el cas del 
Penedès a causa del fet vitivinícola. 
 
En relació al tema de la reducció dels residus i promoció del reciclatge, la Sra. Maria 
Batet  explica que hi ha un pla de xoc sobre la gestió de residus i que és un tema que 
quan es van fer les ordenances es va acordar amb la CUP. 
 
Comenta que el tema de residus es treballa sobre tot  des de Via Pública, però que sí que 
es volen tirar endavant algunes propostes, com ara la creació d’un punt verd o d’una 
mini deixalleria  al centre que  permeti d’una banda recollir elements que son difícils 
deixar-los en altres llocs com poden ser bombetes, petis electrodomèstics,etc. Explica 
que  s’ha demanat una subvenció a l’Agència Catalana de Residus per ajudar a definir 
aquest projecte i també que en el pressupost,  fruit d’un acord amb ICV, hi ha 90.000 €. 
 
En relació al tema de residus, i inclòs en el 3r punt de l’ordre del dia, hi ha la campanya 
“Vilafranca Lliure de bossses de plàstic”. La Sra. Maria Batet explica que, en el darrer 
Ple, el grup d’ICV va presentar una moció per poder avançar en desincentivar l’ús de les 
bosses de plàstic en el municipi. Es va proposar crear una comissió de treball i es va 
arribar a un acord perquè aquesta comissió sortís del propi Consell de Medi Ambient, a 
més que s’hi hauran d’incorporar persones del comerç, dels mercats, etc.   Va demanar 
que si des del Consell hi ha algunes persones interessades en participar d’aquesta 
comissió al final del consell se’n parlarà, va comentar que una de les primeres tasques 
que s’ha de fer és dissenyar com es comença a treballar en aquest tema sabent que hi ha 
altres municipis que ho han fet, que hi ha alguna iniciativa inclús en el nostre municipi 
que està funcionant  i que l’altre tema es avançar  en confeccionar una ordenança que 
reguli l’ús de les bosses de plàstic, va marcar com a fita el 2010. 
 
La Sra. Maria Batet demana al Sr. Bernat Vilarroya si hi vol afegir alguna cosa més. El 
Sr. Villarroya contesta que la idea d’aquesta moció, que la van aprovar tots els grups 
municipals, és fer un procés de participació contactant entre d’altres amb les 
associacions de comerciants, gremi de paradistes, buscar aquests contactes i veure 
quines mesures es poden fer; que s’havia parlat amb alguna entitat de comerciants i que 
tenien idees i propostes a fer; comenta també que es van posar diners en el pressupost 
municipal perquè no fos una cosa que comences de zero sinó que tingués una base. La 
Sra. Maria Batet comenta que hi han moltes iniciatives en el tema d’intentar minimitzar 



l’ús de les bosses de plàstic des de l’Ajuntament i la Mancomunitat i que es continua 
treballant amb la Mancomunitat i amb l’Agència de Residus. Es parla abastament sobre 
aquest tema. 
 
La Sra. Maria Batet explica que conjuntament amb Mas Albornà i la Mancomunitat 
Penedès Garraf, s’han presentat en diferents convocatòries de subvencions per fer 
campanyes de sensibilització per la recollida selectiva i la reducció de residus i també 
d‘ambientalització de festes.  
 
La Sra. Maria Batet passa a comentar el darrer dels blocs que és el de prevenció del 
canvi climàtic.  
Tal i com s’ha acordat amb ICV, es vol elaborar un Pla Estratègic del Canvi Climàtic, 
amb el suport de la Diputació de Barcelona, per veure quines son les línies estratègiques 
a seguir. 
 
Una de les línies que ja se sap que es vol tirar endavant és el de la promoció de la 
bicicleta com a transport urbà i interurbà. Ja s’hi està treballant però són vàries les 
dificultats existents. Comenta que un sistema de la bicicleta pública com el de 
Barcelona, per les dimensions del nostre municipi, no és possible portar-lo a la pràctica, 
ja que en les ciutats grans hi ha molta mobilitat de bicicletes i en un municipi com el 
nostre és difícil; comenta que seria interessant que la mateixa empresa que està fent el 
Pla de Mobilitat donés quatre consells sobre el tema de la bicicleta pública. La Sra. 
Maria Batet apunta alguns trajectes que es poden fer en bicicleta.  
 
La Sra. Mònica Hill preguna si el pla de mobilitat és només de la bicicleta o és el mateix 
que es va fer fa un any actualitzat. La Sra Marta Vallés contesta que actualitza el pla de 
mobilitat de Vilafranca de fa dos anys, adaptant-lo a la Llei que va sortir després. 
 
Es procedeix a passar al següent punt de l’ordre del dia d’altres informacions. 
 
La Sra. Marta Vallès comenta que el mes d’abril sortiran les subvencions per entitats o 
persones que treballen en el camp del medi ambient.  
 
També comenta que, en relació al pla de mobilitat urbana, els membres d’aquest 
Consell seran convocats a les jornades de participació, i que la primera jornada serà l’1 
d’abril. 
 
En el torn obert de paraules, la Sra. Mònica Hill comenta que, ja que ara comença un 
nou Consell, vol fer una reflexió de com han anat els altres consells per millorar-lo. Diu 
que els consells acostumen a ser molt passius i proposa que es millorin algunes 
dinàmiques de funcionament. Proposa que abans de l’ordre del dia es pregunti si es té 
alguna cosa a dir i que els temes importants de medi ambient passin pel Consell.  
 
La Sra. Isabel Torrents pregunta quan es farà el proper consell. Es comenta que segons 
el reglament son 4 a l’any, però que si per algun tema s’ha de convocar un Consell 
abans, no hi haurà cap problema per convocar-lo. 
 



El Sr. Cebolleda ha portat la legislació sobre plaguicides i pregunta com es porta el tema  
dels tractaments sanitaris des de l’Ajuntament; demana que es portin dos o tres fulls de 
dades de seguretat. La Sra. Marta Vallès li diu que aquest tema es porta des de Parcs i 
Jardins i que ja ho demanarà. 
 
La Sra. Teresa Oliveras pregunta el perquè no es poden els arbres; es contesta que no 
tots es poden cada any, però que hi ha un pla de poda. 
 
El Sr. Cebolleda comenta que també estaria bé que en el proper consell es parlés del 
tema de l’aigua i diu que no es pot fer servir l’aigua potable per regar, la Sra. Maria 
Batet li contesta que està completament segura que a Vilafranca no es rega amb aigua 
potable. 
 
Es demana qui vol formar part de la Comissió de treball per desincentivar l’ús de les 
bosses de plàstic i han demanat formar-hi part els següents membres del Consell: Josep 
M. Calaf, Aida Girona, Mònica  Hill, Isabel Martínez i Isabel Torrents, la Sra Maria 
Batet diu que es posarà data per iniciar aquesta comissió. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a dos quarts de deu de 
la nit, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta.  
 
  
 
  La   Presidenta,      La  Secretària , 
 
 
 


