
 

 

 

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

A Vilafranca del Penedès, el dia 28 de març de 2011, a les 20,10 hores, a la sala 
Taula Rodona 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: Josep M. Calaf Gozalo, Aida Girona Girona, Isabel Martínez 
García, Miquel Medialdea Guijo, Teresa Oliveras Grau, 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 senyors: Benjamí Borràs Delgado, Rosa Maria 
Bujaldón i Ramon Dosaigues Santasusana. 
 
1.- S’obre la sessió amb l’aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2.- Es procedeix a passar al primer punt de l’ordre del dia i la Sra. Marta Vallès 
comenta que encara estan obertes les convocatòries per concedir els ajuts per 
activitats en el camp del medi ambient fins el 15 d’abril, que les bases estan a 
Internet,  al web de l’Ajuntament i també que es va enviar un correu recordatori. 
 
3.- La Sra. Ramon Suriol comenta que seguint l’ordre del dia i passant al segon 
punt, es preveu fer un balanç de les accions que s’han dut a terme des de l’inici de 
la legislatura, i convida a la Marta Vallès, tècnica de medi ambient, perquè expliqui 
en quin punt estan les diferents actuacions que s’han anat realitzant. 
 
La Sra. Marta Vallès explica que referent a l’estat de les actuacions al medi natural, 
es va engegar amb tot el tema de la riera de Llitrà, que es continua tirant 
endavant, que tal com ja es va explicar en un altre Consell, l’Agència Catalana de 
l’Aigua va donar una subvenció d’entorn de lleres a la riera de Llitrà pel 2010 i pel 
2011, que arrel de tot el tema dels padrins de la riera, diferents entitats i empreses 
hi han anat participant i la voluntat es que es vagi continuant tant com sigui 
possible, explica les actuacions que s’hi han portat a terme, posant caixes nius, 
plantació d’arbrat, etc. i comenta que la idea és seguir treballant en aquesta línia, 
que s’impliquin al màxim les entitats del camp del medi ambient i també altres 
entitats com els escoltes i que es vagi col�laborant. Es fa un petit debat entre els 
membres assistents sobre aquest tema. 
 
La Sra. Marta Valllès continua explicant que un altre dels projectes que també 
s’havia comentat en el consell, és el projecte d’intervenció en l’espai de la 
Muntanya de Sant Pau, que pràcticament ja està finalitzat i que el que s’ha fet és 
arreglar els camins, s’ha adequat l’espai del mirador, s’han fet una sèrie de 
plantacions i també s’ha senyalitzat un itinerari entre vinyes. Comenta també que 
s’han editat uns tríptics, i es lliuren a tots els membres assistents al Consell. 
 
El Sr. Calaf pregunta si la senyalització està acabada, i el Sr. Medialdea comenta 
que queden unes tanques per treure al Mirador; la Sra. Marta Vallès contesta que la 
senyalització s’ha acabat fa una setmana i que les tanques es trauran en una o 
dues setmanes. 
 
La Sra. Ramona Suriol comenta que la va sorprendre molt agradablement el veure,  
el dia que van anar a fer la visita a les obres, que en un dia feiner, hi havia molta 
gent tant en bicicleta com a peu, i creu que està sent un circuit bastant integrat a la 
gent que es mou i fa esport al voltant de Vilafranca. 
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El Sr. Alfred Vallès diu que ha sigut una intervenció gens agressiva però que no hi 
ha cap contenidor de brossa.  
 
La Sra. Ramona Suriol contesta que com que no hi ha cap vigilant no està previst 
posar-n’hi, que quan anem a la natura tota la brossa que generem la prenem cap a 
casa i que hem de tenir el costum de fer-nos responsables dels residus que 
generem. Alguns membres assistents comenten que seria interessant posar rètols 
que recordin als visitants que s’ha de conservar l’espai.  
 
La Marta Vallés explica que totes les entitats que estiguin interessades a fer servir 
la sala de sota el Mirador poden disposar-ne. Que de moment hi ha programats 
diferents actes en el marc del programa “Els diumenges a Sant Pau”, d’ara fins a 
finals d’any. 
 
El Sr. Alfred Vallès pregunta si l’aigua és potable, se li contesta que no però que 
està indicat. 
 
El Sr. Santi Viadiu pregunta si hi ha aparcament per aparcar bicicletes, la Sra. 
Marta Vallès contesta que no, però que es pot pensar de posar-n’hi. També 
pregunta si està pensat plantar arbres al camí principal, la Sra. Marta Vallès 
contesta que els marges són propietat dels pagesos, que n’han plantat en alguns 
punts concrets (a l’inici d’alguns camins, a Covides, en les feixes propietat de 
l’Ajuntament), i que en la propera actuació de Mas Tinell també està previst de 
posar-n’hi. 
 
La Marta Vallès també explica que s’està executant el projecte Rutes Verdes des del 
Consell Comarcal i que també plantarà en a camí de vell Sant Martí Sarroca. La Sra. 
Ramona Suriol explica que es farà tot un itinerari  de rutes verdes i una és la que 
va des de les Cabanyes, Vilafranca i Pacs i surt de la creu de la Pelegrina. 
 
El Sr. Josep M. Calaf pregunta si està previst fer alguna intervenció a l’antic pati de  
“Cal Mencia”, si és privat, o si l’ajuntament s’ha plantejat comprar-lo, ja que els 
usos actuals no estan regulats i no són els més adequats. Es fa un petit debat entre 
els membres assistents sobre l’estat de la parcel�la i els problemes que genera.  El 
Sr. Calaf diu que igual es podria fer alguna proposta municipal de cara a que el 
propietari condicioni les tanques  o fer un tancat ben fet i millorar l’impacte 
paisatgístic. La Sra. Ramona Suriol contesta que en aquest moment la caixa està 
molt buida per fer alguna cosa i que  no es propietat municipal. 
 
El Sr. Miquel Medialdea pregunta si s’ha pensat en reduir el trànsit rodat, la Marta 
Vallès contesta que tancar-ho al trànsit rodat no però el que el que s’ha fet és que 
quan s’han marcat itineraris s’ha deixat el camí de Pacs com a camí per asl trànsit 
rodat i es promocionen els altres camins alhora de caminar. El Sr. Medialdea 
pregunta si, així com es tanca el centre i només tenen hi accés els veïns, es podria 
fer una cosa similar. Es fa un petit debat sobre aquest tema. 
 
La Sra. Teresa Oliveras pregunta si es farà alguna actuació a la muntanya de Sant 
Jaume; la Sra. Ramona Suriol informa que s’està estudiant entre els Serveis 
Tècnics i Medi Ambient per veure si es pot fer una mínima intervenció per poder-ho 
obrir almenys els caps de setmana. 
 
La Sra. Marta Vallès explica que dins el camp del Medi Natural hi ha tot el tema de  
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de manteniment i promoció de camins i explica les diferents actuacions realitzades 
(edició de tríptics, elaboració de reportatges per TV, projecte de Rutes Verdes del 
Consell Comarcal). 
 
L’últim tema de l’apartat de Medi Natural són els horts urbans. Sobre els horts 
urbans la Marta Vallès explica que el Ple va aprovar inicialment el  reglament, i que 
està en  període d’exposició pública fins el 14 d’abril, que a partir del mes de  maig, 
si no hi han al�legacions s’aprovarà definitivament i es podrà obrir la convocatòria 
per optar a les llicències per la utilització dels horts.  
 
4.- Es passa al tercer punt de l’ordre del dia sobre seguiment d’accions per a la 
reducció de residus. La Sra. Marta Vallès comenta que s’ha portat a terme, a través 
de Mas Albornà, la campanya porta a porta, que durant el 2010 es van repartir les 
bosses del colors i que aquesta campanya ja ha finalitzat; també comenta que des 
de l’ajuntament s’han fet campanyes sobre l’eliminació de les bosses de plàstic, 
que, gràcies al “Pacte per no estan eliminades però moltes empreses i grans 
comerços s’han anat adherint a les campanyes que s’han fet, i que segons l’Agència 
de Residus s’ha reduït el seu ús en un 30%. Tots el membres estan d’acord en que 
com a inici està força bé. 
 
Per últim i dins el tercer punt, la Marta Vallès comenta que arrel d’una moció 
promoguda per l’entitat Bosc Verd, s’està elaborant un Protocol per a la reducció de 
residus en les festes. La Sra. Ramon Suriol comenta que es mirarà no només que 
es faci per la Festa Major sinó  en totes les festes, i que possiblement s’iniciarà ja 
per la Festa Major d’enguany. Explica que aquestes mesures ja s’apliquen en molts 
dels actes que organitza l’Ajuntament (Xatonada, Fires de Maig o Fira del Gall). Es 
fa un petit debat sobre aquest tema entre els membres del Consell. 
 
5.- Quart punt de l’ordre del dia. Pla d’Acció Ambiental i Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible. S’exposa que el Pla d’Acció Ambiental ja va revisar-se i va passar pel 
Consell de Medi Ambient i  que es un pla “paraigua” que a sota recull molts altres 
plans -el pla de residus, de mobilitat, el que ha de ser el pla d’energia sostenible, 
etc.-, que es va revisar i actualitzar i s’hi van incorporar objectius en medi natural. 
En referència al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), comentar que els 
membres del Consell que hi estiguin interessats poden sol�licitar que se’ls faci 
arribar una còpia; que el novembre de 2009 es va signar el pacte d’alcaldes i que 
un compromís és aprovar el PAES; ara ja s’ha redactat i està pendent d’aprovació 
pel Ple Municipal. La Sra. Ramona Suriol comenta que potser seria millor que 
l’aprovés el proper govern que surti de les eleccions municipals del maig.   
 
La Marta Valles comenta que dins l’ajuntament ja hi ha una comissió que està 
treballant en temes d’energia amb els objectius de reduir el consum energètic, la 
despesa econòmica i diversificar fonts d’energia, i que ja s’han començat a 
implementar algunes actuacions (caldera de biomassa als nous vestidors del camp 
de futbol, canvi de contractació elèctrica, responsabilitzar als diferents serveis del 
propi consum, etc.).  
 
A tall d’exemple, la Sra. Ramona Suriol explica  que a finals del curs passat es va 
passar a les escoles tota la despesa que havien generat en temes de llum, gas i 
aigua perquè fossin conscients de la despesa generada, i que es vol que vagin fent-
se’n responsables, que fins i tot se’ls dona la comparativa d’un centre amb un altre 
perquè vegin millor la gestió de determinats recursos i la despesa que ocasionen, 
pensa que és un element d’anàlisi important.  
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El Sr. Miquel Medialdea comenta que sí que s’han de vigilar les mesures de reducció 
del consum però que les mesures que es prenguin siguin sensates. Que ara, en els 
entrenaments d’hoquei, no veuen la pista. 
 
La Sra. Ramon Suriol contesta que s’ha de trobar el contrapunt i s’ha de ser 
responsable i prendre consciència del què i com s’està utilitzant. Es fa un petit 
debat sobre aquest tema. 
 
La Sra. Aida Girona comenta que seria important aprovar aquest Pla pel Ple, i així j 
posar les bases. 
 
el Sr. Josep M. Calaf diu que de fet és un document tècnic i que poca cosa canviaria 
si canviés el govern a nivell de continguts, les prioritats es poden discutir però les 
actuacions són bàsiques.  
 
6.- Es passa al punt cinquè de l’ordre del dia. Torn obert de paraules. 
 
El Sr. Santi Viadiu, volia demanar al Sr. Dosaigues (qui ha excusat la seva 
assistència) com està el tema dels aparcaments indeguts en l’aparcament de les 
bicicletes com son les motocicletes que s’instal�len en aquests aparcaments i tot el 
problema que comporten, creu que es un problema que es va agreujant; comenta 
que el Sr. Dosaigues va manifestar en l‘últim consell, que se’n faria un seguiment i 
volia saber com estava aquest tema. La Sra. Marta Vallès comenta que li traslladarà  
al Sr. Dosaigues la pregunta. 
 
La Sra. Marta Vallès, comenta que, com que és l’última vegada que es reuneix el  
consell, s’ha preparat un petit qüestionari de valoració per saber què es pot millorar 
en el futur; que es dóna en mà i també es passarà per correu electrònic. 
 
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,  


