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A Vilafranca del Penedès, el dia 2 de juny de 2010, a les 20,10 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. Ramona Suriol Saumell, amb l’assistència dels següents 
membres: Rosa M. Bujaldón, Josep M. Calaf Gozalo, Ramon Dosaigues 
Santasusana, Aida Girona Girona, Mònica Hill Giménez, Isabel Martínez García, 
Miquel Medialdea Guijo, Teresa Oliveras Grau, Josep Lluís Porcar Suesta, Josep 
Rovira Sanz, Alfred Vallès Cabezas, Marta Vallès Vallès i Santi Viadiu Sans. Actua 
de secretària la Sra. Mercè Molina Claramunt. 
 
1.- S’obre la sessió amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2.- La Sra. Ramona Suriol explica que en el darrer Ple Municipal es va comentar 
que es feien pocs Consells de Medi Ambient i va voler deixar constància de que, 
encara que en tot l’any passat només es va fer un Ple del Consell, si que es van fer 
4 reunions amb la comissió formada per varis membres de la Comissió dels horts 
urbans, que és el tema en que s’ha anat avançant, que ja s’ha confeccionat la 
reglamentació pel seu funcionament i que s’espera poder posar en marxa ben aviat. 
 
La Marta Vallès, tècnica de medi ambient,  comenta que per anar treballant i 
perquè fossin més participatius els consells,  i recollint una queixa que hi havia des 
del col�lectiu  Bosc Verd, es van crear grups de treball per temes específics els 
quals han donat bon resultat, pel què es preveu continuar treballant d’aquesta 
manera i que el Plens del Consell siguin més a tall informatiu i per donar-hi compte 
dels treballs que s’estan portant a terme. 
 
3. Es procedeix a passar al primer punt de l’ordre del dia i la Sra. Marta Vallès  
comenta que fins el dia 21 de juny està oberta la convocatòria per concedir ajuts i 
subvencions per fer activitats d’interès públic local en el camp del medi ambient, i 
que tota la informació es pot trobar a Internet; deixa sobre la taula documentació 
relacionada amb aquesta convocatòria.  
 
4. Referent al segon punt de l’ordre del dia, la Marta Vallès explica que aquest mes 
de juny ha finalitzat la Casa d’Oficis de la riera de LLitrà, que les principals tasques 
han estat les de neteja, eliminació de canyes, plantació d’arbrat, etc. i fruit 
d’aquests treballs i de la col�laboració de diferents empreses i entitats que han 
apadrinat un tram de la riera, s’ha pogut editar el tríptic “Riera de LLitrà 
Descobreix-la!” que es lliura a tots el membres del Consell. També comenta que el 
proper diumenge 13 de juny al matí, es farà una passejada guiada per donar a 
conèixer l’espai i les actuacions que s’hi han dut a terme. S’enviarà la invitació a 
tots els membres del Consell per correu electrònic. També es comenta que, com a 
noves actuacions, pel proper any, l’Agència Catalana de l’Aigua ha atorgat un ajut 
d’entorn de lleres a la riera de LLitrà i serà una manera de donar continuïtat a 
aquest projecte. 
 
El Sr. Santi Viadiu pregunta en què consisteixen aquests ajuts. La Sra. Marta Vallès 
contesta que és per entorns de lleres, que hi ha tota una part per plantacions 
d’especiès de ribera, que és un ajut econòmic per fer tota una sèrie d’actuacions 
però que no hi ha contractació de personal. Comenta també que amb el padrins es 
continuarà portant a terme tota la part de divulgació ambiental. 
 
5. Es passa al tercer punt de l’ordre del dia sobre el la muntanya de Sant Pau. La 
Sra.  Marta Vallès explica que mitjançant uns Fons FEDER s’està adequant tota 
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l’esplanada que configura l’actual mirador de la muntanya de Sant Pau incloent la 
millora de la cova de l’ermita i la rehabilitació  de la cripta existent a sota el 
mirador, que s’adequarà l’enjardinament i s’arreglaran els camins. Tota aquesta 
actuació ha d’estar finalitzada a 31 de desembre de 2010. 
 
6. Quart punt de l’ordre del dia. Subcomissió “Vilafranca lliure de bosses de plàstic” 
La Sra. Marta Vallès explica en quin punt es troben totes les actuacions que s’han 
anat desenvolupant des del 2008, fruit del que es va acordar en aquesta comissió. 
Explica també totes les actuacions que s’han portat a terme durant el 2009 i les 
actuacions que es tenen previstes pel 2010. S’ha passat a tots els membres del 
Consell un document resum amb tots els punts acordats. 
 
Es fa un petit debat entre els membres assistents sobre el tema de les bosses de 
plàstic i el seu reciclatge i de la importància de conscienciar a la població a 
començar a fer servir bosses compostables, de paper o de roba abans que la bossa 
de plàstic. La Sra. Aida Girona pregunta si durant el 2010 es continuarà tenint 
subvencions. La Marta Vallès contesta que s’han obtingut ajuts de la Diputació de 
Barcelona pels mercats. 
 
7. Cinquè punt de l’ordre del dia. Pla d’Acció Ambiental i Pla de Mitigació  contra el 
canvi climàtic. La Marta Vallès explica que fa un parell de consells es va fer la 
presentació  i es va passar documentació sobre aquest tema, i ara el que es 
demana és si hi han persones interessades en fer un grup de treball específic del 
Pla de Mitigació contra el canvi climàtic i del Pla d’Acció Ambiental. Comenta que en 
la última reunió de Consell que es va tractar el tema ja es va dir que es crearia 
aquest grup de treball i s’hi va apuntar la Isabel Martínez i l’Aida Girona. 
 
També explica que en el Ple de l’Ajuntament del novembre passat Vilafranca es va 
adherir al Pacte d’Alcaldes i que des de la data d’adhesió hi ha tot un any per 
presentar el Pla de Mitigació o sigui fins el novembre del 2010, que hi ha una 
primera proposta treballada –que ja s’ha passat a a tots els membres del Consell-
però que encara es pot modificar. També  s’ha fet arribar als diferents serveis 
municipals perquè tothom pugui aportar-hi les seves suggerències. Demana que si 
hi han més persones interessades ho diguin. El Sr. Josep Rovira demana participar-
hi i el Sr. Josep M. Calaf demana que se li facin arribar les convocatòries i assistirà 
a les que pugui.  
 
8.- Es passa al punt sisè del l’ordre del dia. Altres informacions. La Sra. Aida Girona 
pregunta quan es farà el Pla d’Acció Ambiental i si està previst aprovar per Ple. La 
Marta Vallès contesta que el Pla està penjat al web i que potser primer s’hauria 
d’aprovar el PAES que també és una part que estaria dins el pla d’Acció Ambiental i 
després, si es volgués, sí que es podria aprovar per Ple.  
 
El Sr. Josep M. Calaf pregunta com està el tema dels Hort Urbans. La Marta Vallès 
contesta que es passarà un informe explicant tot el treball que s’ha fet. Un dels 
acords era el de posar en marxa els horts escolars, i que hi han algunes escoles que 
s’hi han apuntat i ja s’ha fet. Més endavant està previst fer una prova p¡lot al sector 
de Melió Residencial; ara es comença a fer la tanca perimetral però que només 
s’urbanitzarà una part, que el camp de treball col�laborarà en algunes tasques 
concretes, que hi ha una partida al pressupost del 2010 de 20.000 euros que 
quedarà  esgotada fent aquesta actuació. 
 
9.- Es passa al punt setè de l’ordre del dia. Torn obert de paraules. 
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La Sra. Mònica Hill va demanar fer una reflexió en veu alta en nom del grup 
ecologista Bosc Verd. Explica que van participar en una jornada del pla local de 
l’habitatge i que el que s’intentava és que entre totes les persones que hi assistien, 
que hi havien agents molts diversos, poguessin participar amb les coses que des de 
Vilafranca es poden fer per assolir un habitatge assequible, perquè les persones 
que tenen risc d’exclusió social puguin tenir dret a un habitatge, etc. i que van tenir 
la sensació que la sessió anava molt conduïda, que et conviden a participar però els 
temes de reflexió de fons no apareixen, com per exemple perquè les 
administracions no han intervingut en el preu del sòl, perquè estem on estem, 
perquè hem arribat fins aquí, i creuen que les qüestions de fons no es van tocar i 
que és una mancança. També va comentar que l’empresa que va portar a terme 
aquesta jornada no ho va posar sobre la taula i ho van trobar a faltar. Que les 
jornades eren molt tècniques, que segur que són necessàries, però que van trobar 
a faltar una visió més àmplia de com es pot avançar per arribar a un model 
d’habitatge més igualitari i també van trobar a faltar possibles alternatives més 
globals i més genèriques. 
 
El Sr. Santi Viadiu hi està d’acord i comenta que semblava que l’empresa 
organitzadora ja portava un guió fet i això condiciona molt les conclusions a que 
pots arribar, però que s’ha d’esperar el document final de les jornades perquè es 
van dir coses molts interessants. 
 
La Sra. Marta Vallès comenta que traslladarà aquest comentari a qui pertoca 
perquè se’n pugui parlar.  
 
La Sra. Ramona Suriol comenta que seria important que els consells fossin un 
espai, a banda de la informació que es dóna, on tots els membres aportessin punts 
de mira diferents i que es poguessin escoltar, tant per part tècnica com política, les  
aportacions de tots els membres del dia a dia i les inquietuds que poden haver-hi 
des dels grups, barri on es viu, etc. perquè creu que podria genera una dinàmica 
molt més rica i que se’n podrien treure molt bones conclusions. 
 
La Sra. Marta Vallès diu que el Sr. Alfred Vallès va fer una proposta per fer un grup 
de treball per parlar del tema de l’estalvi de l’aigua i que està oberta, que hi ha un 
model d’ordenança de la Diputació  que està molt treballada però que es pot 
madurar. El Sr. Josep LLuís Porcar diu que aquesta ordenança, a l’Ajuntament de 
Vilanova, va costar una mica de quadrar: hi havien problemes jurídics, d’inspecció 
d’obra nova,  però finalment es va aprovar. Es va quedar que es miraria quins 
ajuntaments han aprovat l’ordenança i ja es  comunicarà. 
  
El Sr. Josep M. Calaf pregunta sobre el tema dels sorolls si està previst actualitzar 
l’ordenança. Se li contesta que s’està treballant per fer-ho, i que possiblement es 
prendrà com a base l’ordenança tipus de la Diputació de Barcelona. 
 
També el Sr. Josep M. Calaf felicita al Sr. Dosaigües, Cap de la Policia Local, pel bon 
encert d’implementar la policia en bicicleta que creu que funciona molt bé. El Sr. 
Ramon Dosaigues, dóna les gràcies i explica com s’ha anat desenvolupant la policia 
en bicicleta durant el temps que ha estat funcionant i la bona acollida que té tant 
entre els ciutadans com dins la mateixa policia local. Comenta que a finals de juny 
hi hauran 4 policies que aniran amb bicicleta amb els quals podran garantir el 
servei de matí i tarda, i espera disposar de 2 policies més amb bicicleta el mes 
setembre. 
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El Sr. Santi Viadiu comenta que li preocupa el mal ús que es pot fer de 
l’aparcament de bicicletes, que hi han moltes motocicletes que hi aparquen i que 
s’hauria de fer alguna cosa. 
 
El Sr. Dosaigues contesta que ja s’està intentant sensibilitzar a la població en 
l’àmbit de les persones que van en bicicleta i que és una de les tasques que la 
policia en bicicleta té encomanades. 
 
La Sra. Ramona Suriol explica que abans de començar el consell, havia felicitat al 
Sr. Dosaigues i comenta que la policia està ajudant molt en determinades gestions 
que estant portant a terme i també pel model que estant implementant, pel que 
podem estar tots molt contents. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a ¼ de 10 del 
vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 
  La Presidenta,     La Secretària, 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


