
 

A Vilafranca del Penedès, el dia 11 de desembre de 2008, 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 per la regidora de 
Medi Ambient Sra. Maria Batet Rovirosa, amb l’assistència dels següents membres: 
Francesc Xavier Ballester Gou, Benjamí Borràs Delgado, Rosa M. Bujaldón, Josep M. 
Calaf Gozalo, Jesús Cebollada Gil, Aida Girona Girona, Mònica Hill Giménez, Borja 
Martín Sánchez, Isabel Martínez García, Miquel Medialdea Guijo, Teresa Oliveras 
Grau, Josep Rovira Sanz, Isabel Torrents Sala, Alfred Vallès Cabezas, Marta Vallès 
Vallès i Santi Viadiu Sans. Actua  de secretària la Sra. Mercè Molina Claramunt. 
  
S’han excusat d’assistir-hi els Srs. Joan Gil Sánchez i Josep Lluís Porcar Suesta. 
 
1.- S’obre la sessió pel punt 4rt. de l’ordre del dia sobre el Procés de Participació pel Pla 
Local d’Habitatge. La Sra. Montse Gonzàlez, tècnica de participació de l’Ajuntament de 
Vilafranca, explica que l’ajuntament vol iniciar un procés de participació ciutadana per 
elaborar el Pla Local de l’Habitatge. Explica quina serà la composició del grup, invitant 
a formar part d’aquest a tres membres del consell de medi ambient, alhora que 
comunica que es constituirà a finals de gener del 2009. 
 
2.-  Es procedeix a passar el punt primer de l’ordre del dia sobre la revisió del Pla 
d’Acció Ambiental i Pla de Mitigació contra el canvi climàtic. La Sra. Marta Vallès 
presenta el Sr. Miquel Rubio, tècnic de l’empresa Lavola Serveis per a la sostenibilitat 
que és qui està portant a terme l’actualització de l’auditoria ambiental municipal i 
l’elaboració del Pla de mitigació i adaptació local contra el canvi climàtic. El Sr. Rubio 
presenta als membres assistents un petit anàlisi de en quin punt es troba aquesta revisió i 
informa que a finals de gener presentaran la proposta per un nou Pla d’Acció 
Ambiental. Es lliura als assistents documentació sobre aquest tema. 
La Sra. Maria Batet agraeix la presentació feta pel Sr. Rubio i demana que es facin 
aportacions via correu electrònic. 
 
3.- A continuació s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
4.- Es procedeix a passar al segon punt de l’ordre del dia que fa referència a les tasques 
del grup de treball per a la campanya “Vilafranca lliure de bosses de plàstic”.  
La Sra. Marta Vallès explica la campanya realitzada durant el mes de novembre. El Ple 
municipal del mes d’octubre va aprovar unes bonificacions fiscals sobre la taxa de la 
brossa, d’un 5 % en el cas dels comerços que facin pagar la bossa o en bonifiquin 
l’import a qui no la demani, i d’un 10 % en el cas dels comerços que les eliminin i les 
substitueixin per bosses de paper o compostable. Per això, en el marc de la campanya, 
tècnics de la Mancomunitat Penedès Garraf visitaren 180 comerços de comestibles i 
parades de mercats per fer-los arribar el misstage i materials de la campanya i informar-
los de l’aprovació de l’ordenança de la brossa amb les bonificacions. S’han repartit 
5.400 bosses clauer reutilitzables, subvencionades per l’Agència de Residus de la 
Generalitat.  
 
Sobre aquest tema es fan les següents intervencions: 
 



 

El Sr. Rovira comenta que el missatge sí que  ha arribat a la població, però que és difícil 
que els grans comerços s’hi adhereixin encara que es puguin beneficiar d’una 
bonificació.  
  
La Sra. Marta Vallès diu que ja hi ha algunes grans superfícies que fan pagar les bosses. 
  
La Sra. Maria Batet comenta que l’objectiu inicial s’ha conseguit i que la valoració que 
se’n fa és positiva. Que tant per part de molts comerços com del client hi ha hagut molt 
bona  rebuda. 
 
La Sra. Aida Girona pregunta si hi ha hagut alguna resposta dels comerços per acollir-se 
a les rebaixes fiscals. 
 
La Sra. Mari Batet contesta que les grans superfícies que ho fan no és per la bonificació. 
 
La Sra. Marta Vallès contesta que quan des de la Mancomunitat s’ha visitat comerç per 
comerç i se’ls ha preguntat si estaven interessats en què se’ls truqui i se’ls expliqui 
millor,  molts han dit que sí. 
 
La Sra. Mònica Hill comenta que  l’ordenança no defineix bé com fer el procediment, 
com es fa el descompte, com es fa el canvi al comerç d’una bossa de plàstic amb una 
compostable, la compra de bosses, etc. 
 
La Sra. Maria Batet diu que aquest procediment ja s’especificarà i no cal que estigui 
recollit en l’ordenança fiscal. També explica que de cara al 2009 es vol intentar avançar 
amb el tema de la compra de bosses. 
 
Es fa un petit debat entre els membres assistents sobre quins procediments aplicar. Tots 
els membres coincideixen en que és un tema complicat.  
 
5.- En el tercer punt de l’ordre del dia, la Sra. Maria Batet explica l’estat del projecte de 
recuperació de la riera de LLitrà i els nous projectes en l’entorn natural. 
 
Sobre la recuperació de la riera de Llitrà comenta que durant 1 any i mitjançant una 
Casa d’Oficis, 8 nois han estat  rebent formació en  l’ofici de jardineria, realitzant 
tasques a l’entorn de la riera, i que aproximadament hi han 2 km. acondicionats,  que 
s’han recuperat  espais molt bonics com per exemple el sector de l’Agora a tocar de 
l’INCAVI,  i que quan estiguin els 3 Km. totalment recuperats es podrà tenir un nou 
parc. 
 
També explica que hi havia dos objectius a realitzar: un és la recuperació de la riera i 
l’altre és el foment de l’ocupació. La Sra. Maria Batet comenta que en aquests moments 
que hi ha un índex d’atur molt elevat, i que cal fomentar els programes d’ocupació. 
Comenta que s’han presentat a moltes subvencions de la Generalitat i que s’han 
obtingut uns bons resultats, que es tonaràn a tenir una nova Casa d’Oficis per a 
intervenir a la riera de Llitrà i a més s’ha obtingut un Taller d’Ocupació per treballar a 
la muntanya de Sant Pau. 



 

 
La Sra. Maria Batet explica que que amb el projecte de la riera es vol que empreses i 
entitats ajudin a mantenir la feina feta des dels programes de ocupació. Explica que el 
dia 23 de desembre es signaran convenis d’apadrinament  amb les empreses Bodegues 
Torres, Cafés Novell i Contorni; amb les entitats Hospital Comarcal, Aigües de 
Vilafranca, Agrupació Escoltes, Patronat d’Esports i amb l’Associació de Cooperatives  
Entrem-hi. Comenta que ja que en el Consell hi ha moltes entitats  especialment 
sensibles amb tot el tema d’entorn, convida als membres assistents al consell a  
apadrinar la riera, entenent no econòmicament sinó a pensar què es podria fer. 
 
Dins del mateix punt, la Sra. Maria Batet explica els nous projectes en l’entorn natural; 
comenta que fins ara, amb els programes d’ocupació s’ha recuperat patrimoni 
arquitectònic com els Claustres de Sant Francesc o La Fassina i el que ara es vol fer és 
recuperar el patrimoni natural de Vilafranca. 
  
Explica en quin moment es troba el projecte de la muntanya de Sant Pau i que la 
proposta de l’equip redactor ordena les diferents propostes en actuacions per promoure-
hi l’esport, la cultura, la natura, el lleure i la vinya. Explica que en aquest àmbit hi han 
molts propietaris (per exemple, el CASAL 2000 hi té 7 hectàrees), i que es tracta de 
buscar les  formules perquè els propietaris s’impliquin en el projecte (p.e., s’esta 
treballant amb  la gent del CASAL 2000 per veure quines activitats s’hi podrien fer). 
Per l’aplec de Sant Pau, que és a finals de gener, es farà una exposició del projecte i es 
recolliran els suggeriments de les persones que vagin a l’aplec. També es comenta que 
ara es farà una actuació per millorar  l’accés a l’ermita.  
 
El Sr. Vallès pregunta si ja s’ha parlat amb els propietaris. La Sra. Marta Vallès contesta 
que encara no. Que la idea és poder fer un itinerari guiat entre vinyes i poder veure les 
diferents varietats plantades, que són moltes.. 
 
La Sra. Isabel Torrent pregunta si el projecte que va presentar els Sr. Pau Batlle té algun 
lligam amb el que es vol fer ara, si continua sent  vàlid. Es contesta que es va fer el Pla 
Especial i que semblava que abans de tirar  endavant el Pla Especial, valia la pena 
acabar de definir els usos que s’hi volien donar. S’obre un petit debat sobre aquest tema. 
 
La Sr. Mònica Hill comenta que li sobta que per una banda es gastin uns diners per 
recuperar Sant Pau i per altra banda s’aprovi l’ampliació de la FECA. La Sra. Marta 
Vallès respon que el Pla General ho permet i el que s’ha de mirar són les coses bones 
que pot portar (com per exemple la millora de la connexió de l’espai amb la zona 
esportiva o la millora d’un tram de la riera dels Vinots). 
 
La Sra. Mònica Hill, també comenta que a l’entrada del camí de Sant Pau hi ha una 
finca que utilitza “Aigües de Vilafranca” per fer-hi regularment abocaments de residus 
diversos. La  Sra. Isabel Torrents ho ratifica i comenta que hi ha moltes cremes de 
residus incontrolades i no de la pagesia. La Sra.Maria Batet diu que es mirarà. 
 



 

La Sra. Girona pregunta quin termini hi ha per parlar amb els privats i començar a 
actuar. La Sra. Marta Vallès contesta que l’1 de juny de 2009  ha de començar un taller 
d’ocupació que hi ha d’intervenir i que per tant s’ha de tenir un projecte.  
 
 
6.- Cinquè punt de l’ordre del dia. Valoració de la necessitat d’una ordenança sobre 
l’aigua. La Sra. Maria Batet comenta que aquest punt cinquè  s’ha incorporat a petició 
del Sr. Vallès, qui  ho  agraeix i demana disculpes per no haver pogut assistir a la reunió 
anterior per causes de força major. 
 
El Sr.Vallés diu que les questions ambientals importen molt poc a tothom: quan s’hi han 
de posar diners s’aturen. Un exemple és el Pla de Conques dels Rius que s’està fent des 
de l’ACA. Comenta que fa sis mesos només es parlava de la sequera i  ara ja ningú se’n 
recorda. Tres anys enrera, coincidint amb l’últim episodi de sequera, va fer un escrit 
pels assistents del Consell d’aquell moment. Venia a dir que els trasvasaments no 
solucionen el problema, ja que l’oferta d’aigua crea demanda. Que cal un bon pla 
nacional de gestió de l’aigua i un bon pla d’ordenació territorial (no fer una metròpolis 
com Barcelona i despoblar la resta de Catalunya). Malgrat tot això no és competència 
municipal, sí que hi ha una cosa que podria fer l’Ajuntament: una ordenança municipal 
de l’aigua que en reguli el consum. Es passa als assistents el document que el Sr. Vallès 
ja va presentar en un altre Consell.Es fa un petit debat sobre aquest tema. 
  
La Sra. Marta Vallès explica que quan es va parlar de l’Ordenança municipal d’estalvi 
d’aigua encara no s’havia aprovat el decret d’ecoeficiència, i que caldria tornar-ne a 
parlar. La Sra. Batet proposa que es faci un petit grup per treballar aquest tema. 
 
7.- Es procedeix a passar al següent punt de l’ordre del dia d’altres informacions.  
 
La Sra. Maria Batet explica que es van presentar dues mocions al Ple Municipal les 
quals van ser aprovades i que tenen a veure totalment amb el tema de Medi Ambient. 
Comenta que una d’elles és la presentada per ICV sobre la instal·lació de plaques solars 
en equipaments municipals. Diu que s’hi està treballant i que s’està estudiant la 
possiblitat de llogar cobertes municipals perquè se n’instal·lin. Sobre l’altre moció que 
va ser presentada per la CUP, referent al desenvolupament d’horts en zones urbanes, 
comenta que va ser aprovada per unanimitat i que la moció planteja crear una comissió 
formada per  representants de diferents entitats i creu que el Consell de Medi Ambient 
ha d’estar-hi representat. 
 
La Sra. Maria Batet invita als membres del consell a participar en els tres grups de 
treballs que són:  

- Comissió de les bosses de plàstic que ja està constituïda 
- Comissió de l’ordenança de l’aigua per estudiar el tema. 
- Comissió dels horts urbans. 

 
Demana que s’hi pensi i que qui estigui interessat a  formar part d’alguna d’aquestes 
comissions ho cominiqui, o envii un correu a la Marta Vallès.  
 



 

8.- Es passa al punt 7è de l’ordre del dia. Torn obert de paraules. 
 
La Sra. Mònica Hill pregunta referent a l’ordenança d’energia, si es fa un seguiment de 
la instal·lació de les plaques solars existents des de l’aplicació de l’ordenança. La Sra. 
Marta Vallès contesta que el que s’ha fet  és comptar els metres quadrats de plaques que 
hi han instal·lades; que saber exactament quina ha sigut la producció d’energia a través 
no es pot saber (depèn de diferents factors: l’aigua consumida, les temperatures 
d’entrada i sortida, etc.) i que només es pot fer una aproximació. 
 
La Sra. Isabel Torrents pregunta  si se sap alguna cosa de perquè els xiprers de Santa 
Maria estan en tan mal estat. Es comenta que hi han altres xiprers que també estan molt 
malament, sembla que tenen algun paràsit i s’assequen. La Sra. Teresa Oliveras 
comenta que s’ha dit que els pins que hi han al Parc Tívoli s’han podat per prevenir-los 
de la processionària. Es fa un petit debat sobre aquest tema. Hi ha algun membre del 
consell que no  està d’acord en la forma que es tracten els arbres. 
 
El Sr.Josep Rovira pregunta si és cert que els arbres del carrer Espirall, que no fa gaire 
que estant plantats, s’han de treure perquè s’estant fent massa grossos. La Sra.Maria 
Batet diu que sobre el tema dels arbres no els pot dir gaire cosa perquè com ja saben es 
porta des del Servei de Parcs i Jardins, però que de tot el que s’ha parlat sobre el tema 
d’arbres, es preguntarà i es donarà resposta. 
 
La  Sra. Maria Batet comenta que aquest mes de desembre s’instal·larà un punt verd, 
una mini-deixellaria mòbil a la plaça Penedès per recollir residus especials i 
recuperables de poc volum, i que serà gestionada per Màs Albornà. 
 
La Sra. Mònica Hill fa un prec al voltant de la pista de gel que tradicionalment 
s’instal·la a la plaça de Jaume I. Comenta que està molt bé relacionar i vincular el 
comerç amb una activitat de lleure pels  els nens  i que funciona molt bé però que és 
molt poc sostenible i té molt poc respecte per l’entorn. Creu que l’Ajuntament hauria de 
fer un esforç i vetllar perquè les iniciatives que es fan poguessin ser més adequades, que 
hi ha pistes que són sintètiques i que és una idea que es podria acabar valorant. 
 
La Sra. Maria Batet contesta que és una bona manera de fidelitzar la clientela a 
Vilafranca, que les fugues cap a altres ciutats properes són importants i que és un motiu 
perquè la gent no vagi a comprar a d’altres llocs. És un tema difícil i complicat però el 
traslladarà al Centre Vila perquè se’n parli pels propers anys. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a tres quarts de deu de 
la nit, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 
 La Presidenta,       La Secretària, 
 


