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A Vilafranca del Penedès, el dia 3 d’octubre de 2013, 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 pel 
regidor de Medi Ambient Sr. Josep Maria Martí, amb l’assistència dels següents 
membres: Isabel Martínez García, Aida Girona Girona, Isabel Torrents, Antonio 
Ocón (en representació de Ramon Dosaigües), Marc Queralt Bassa (en 
representació de Núria Pérez), Josep Mª Calaf Gozalo, Santi Viadiu, Jordi Asensi, 
Jordi Gual Estellé, Pruvi Almirall Bertran, Josep Cortés Llao, Marta Vallès i Josep Mª 
Martí Ràfols. Actua de secretària la Sra. Laura Carbó Sans. 
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: Joaquim Gascó Palacín. 
 
1.- El regidor, Josep Maria Martí, obre la sessió amb l’aprovació de les dues actes 
anteriors. 
 
2.- Es passa al primer punt de l’ordre del dia en què el responsable de Serveis 
Urbans i Mobilitat, el Sr. Josep Cortés, explica els canvis que s’han introduït 
respecte la informació explicada en l’últim Consell de Medi Ambient del mes de 
juny, alhora que explica que s’han fixat dates per l’entrada en funcionament del 
nou sistema de recollida dels residus sòlids urbans (RSU) del municipi. Així, el canvi 
de contenerització es preveu a partir del 15 de març i durant el mes d’abril de 
2014. També comenta que són les dates teòriques i que poden acabar tenint 
lleugeres modificacions. 
Com a novetat, el sr. Josep Cortés exposa que –després de valorar també els 
comentaris sorgits en l’últim Consell- finalment s’implantarà el porta a porta de 
totes les fraccions al Centre de la Vila, incloent els bolquers (excepte el vidre que 
anirà amb contenerització perimetral i algun soterrat).  
Un dels objectius que s’han proposat també és el d’evitar els camions amb 
compactadora de més de 5,5 Tn a tota la zona del centre. 
 
La Isabel Torrents proposa que potser valdria la pena realitzar una campanya 
paral�lela pels grans generadors, podent aconseguir més i millors resultats en 
aquest sector. 
 
La Pruvi Almirall comenta que s’està estudiant per la recollida de la fracció orgànica 
d’aquests grans generadors un sistema autobolcant per contenidors de 240 litres. 
Amb aquest sistema, els mateixos usuaris poden portar l’orgànica ells mateixos 
amb més llibertat d’horaris. 
 
L’Aida Girona pregunta si ja s’ha pensat en la ubicació d’aquests nous contenidors. 
 
El Pep Cortés aclareix que al centre de la Vila serà porta a porta i que, a la resta del 
municipi, s’està estudiant, ja que els límits de la zona amb recollida de porta a 
porta encara no estan tancats. Es posa l’exemple de la plaça Milà. 
 
El Jordi Asensi planteja anar més enllà i fer el porta a porta també a les zones de 
baixa densitat poblacional. Argumenta que la contenerització surt molt cara a 
Vilafranca i que les subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) van 
encarades a la fracció orgànica dels residus municipals (FORM). 
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El Pep Cortés comenta que la idea és extendre-ho a la llarga, però que els costos 
que suposa la gran frontera que surt actualment –en forma d’estrella- ho 
desaconsella. La gestió seria molt complicada i els costos molt elevats. 
El Marc Queralt pregunta amb quan temps s’amortitza un contenidor dels que 
s’implantaran, per tenir una idea de si ens lliga per molts anys. 
 
El Pep Cortés afirma que no ens lliga i que els contenidors es poden moure si es 
decideix apostar per una nova zona amb porta a porta abans de l’amortització del 
contenidor. S’amortitzen aproximadament en 8 anys. 
 
La Marta Vallès afegeix que a Ciutat Jardí hi ha poques bateries de contenidors. 
 
El Josep Mª Calaf pregunta si es preveuen bateries amb volum/capacitat de zona 
d’emergència. 
 
El Pep Cortés comenta que la majoria de les bateries seran complertes, però que no 
duplicaran sistemes. 
 
El Jordi Asensi valora positivament el replanteig quasi integral que es fa al Centre, 
però que és poc agosarat per la petita zona que suposa tenint en compte la totalitat 
del municipi. 
 
L’Aida Girona també veu positiu el canvi al Centre, i coincideix en afirmar que seria 
positiu realitzar el porta a porta a més zones de Vilafranca. 
 
El Pep Cortés valora el fet de poder implantar el porta a porta per fases. Es vol fer 
una bona tasca i que pugui ser un èxit la implantació del nou sistema. 
 
El Jordi Asensi posa damunt la taula que l’important seria que hi hagués un 
compromís polític per anar avançant en aquesta línia, la d’apostar pel porta a porta. 
 
El Santi Viadiu veu correcte l’estratègia plantejada per part del sr. Jordi Asensi. 
 
El Pep Cortés afegeix una reflexió en la línia que la recollida d’orgànica i el 
paper/cartró actualment té uns costos elevadíssims i un benefici baix. 
 
El Jordi Gual proposa allunyar les bateries de contenidors situades al límit de la 
zona del porta a porta, com a efecte crida del sistema porta a porta (ja que així els 
ciutadans veurien positiu passar de caminar més metres a que els hi recullin la 
brossa a la porta de casa). 
 
El Pep Cortés dóna la raó a aquesta última reflexió i afegeix que a Vilafranca del 
Penedès no es crearan zones d’emergència i no es dimensionaran bateries per 
absorbir més usuaris dels que pertoquin per cada zona. 
 
El Jordi Gual exposa que un argument davant les possibles queixes dels ciutadans 
pel fet que se’ls allunyin els contenidors és: a més contenidors, més alta la taxa 
d’escombraries. 
 
La Isabel Torrents pregunta com funcionarà el sistema de recollida de trastos vells. 
 
La Pruvi Almirall explica que continua la recollida els dimecres, prèvia trucada. 
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La Laura Carbó comenta que al municipi de l’Arboç tenen uns criteris fixats per a la 
no recollida de les fraccions del porta a porta, ja sigui perquè hi ha massa impropis 
o perquè el ciutadà ha baixat una fracció incorrecte respecte el dia que pertoca. 
 
El Jordi Gual aconsella definir prèviament aquests criteris, per poder-los explicar a 
la població des del primer moment. 
 
El Jordi Asensi vol fer una última reflexió; si s’amplien zones amb porta a porta, es 
podrà optar a més subvencions dineràries i, si separem més i millor en origen, ens 
estalviarem costos en les taxes a abocador. 
 
El Pep Cortés afegeix que la solució global seria pagar per generació. 
 
El Jordi Asensi recorda que el cost de la recollida no el paga el ciutadà en la seva 
totalitat. 
 
 
 
3.- El Josep Maria Martí dóna pas al segon punt de l’ordre del dia referent a la 
convocatòria pública d’horts provisionals per a entitats. La Marta Vallès explica que 
fins el 18 d’octubre està oberta la convocatòria per optar a uns dels tres solars que 
es posen a disposició de les entitats que hi vulguin fer horts. 
Els tres solars que es posen a disposició a precari són: 
 

- Solar al passatge Joan Fuster, 15 (superfície 530m2) 
- Solar c/ Melió, 110 (superfície 750m2) 
- Solar c/ Dr. Fleming, 14 (superfície 1000m2) 

 
En alguns casos s’ha acabat de fer la tanca i s’hi ha fet arribar l’aigua. Tota la 
informació es pot trobar al web de l’Ajuntament. 
 
El Santi Viadiu comenta que quan es va enviar la documentació de les bases per 
correu electrònic no estaven adjuntats els annexos als quals feien referència les 
bases de la convocatòria dels horts. 
 
La Marta Vallès procedeix a comentar que es tindrà en compte per evitar aquest fet 
en pròximes convocatòries. 
 
L’Aida Girona pregunta si aquestes parcel�les tindran comptador. 
 
La Marta Vallès respon afirmativament, però comenta que només hi haurà un únic 
comptador per parcel�la. Recorda que són horts provisionals i es vol que la seva 
gestió impliqui baix cost. Es demanarà reg eficient de baix consum. 
 
També exposa que des de Serveis Socials han proposat un canvi en el Reglament 
de funcionament dels horts urbans; demanen que es pugui fer informe per valorar 
qui trauria més profit de la parcel�la d’horts urbans en la categoria “discapacitats”, 
més que no pas que sigui un sorteig, donada la casuística i realitat d’aquest 
col�lectiu. Quan es tingui més treballat, ja es farà arribar la proposta de canvi als 
membres del Consell, abans que es debati al Ple de l’Ajuntament. 
 
El Santi Viadiu pregunta si les adjudicacions a les entitats es preveuen per quatre 
anys més pròrrogues. 
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La Marta Vallès respon que no es preveuen pròrrogues. Es recorda que algunes 
parcel�les no són 100% municipals i que s’han hagut de fer acords previs amb els 
propietaris. 
 
El Jordi Asensi exposa la possibilitat que es pugui obrir com a horts urbans en cas 
que no es presentin prou entitats. També comenta que podria ser factible escurçar 
el plaç de 6 mesos d’inactivitat que es contempla al Reglament de funcionament 
dels horts urbans. 
 
La Laura Carbó comenta que a la pràctica no resulta tant desproporcionat tenint en 
compte els mesos d’hivern, les trucades de preavís, etc.  
 
4.- Es passa al tercer punt de l’ordre del dia sobre el projecte EURONET 50/50 MAX 
a Vilafranca donat que hi participarem amb l’edifici públic pavelló esportiu la 
Gamba. La Laura Carbó exposa que aquest projecte europeu liderat per la Diputació 
de Barcelona té com a objectiu incentivar l’estalvi energètic en edificis públics a 
partir de les bones pràctiques en l’ús i la gestió de l’energia. 
 
Aquest projecte té una durada de 3 anys (2013-2016) i dóna continuïtat a la 
primera edició (2009-2012) que va estar centrada únicament en equipaments 
educatius. Amb l’actual edició s’han seleccionat 10 equipaments no educatius –
paral�lelament als educatius pròpiament- de la província de Barcelona. 
 
Globalment participen en el projecte 16 socis de 13 països diferents. 
 
El Jordi Asensi proposa utilitzar el material que es generi per altres edificis. 
 
El Josep Mª Martí comenta que el Cristòfor Mestre i el Mas i Perera s’hi ha actuat en 
els àmbits de la il�luminació i calefacció, alhora que en el control de temperatures. 
 
El Jordi Gual comenta que van participar amb una escola a la primera edició i, 
paral�lelament, es va demanar subvenció econòmica a Diputació que revertia 
directament a l’escola per accions de millora energètica. 
 
La Marta Vallès afegeix l’apunt que actualment les pissarres digitals fan que costi 
més disminuir consums a les escoles. 
 
En Josep Mª Martí tanca el debat exposant que Diputació s’està plantejant si 
repartir els diners a tothom o només a aquells municipis que tinguin projectes que 
sobresurtin pels seus aspectes innovadors i de qualitat. 
 
 
5.- Es passa al quart punt de l’ordre del dia. Torn obert de paraules. 
 
La Laura Carbó comenta que sobre la taula els assistents poden trobar la informació 
del IV Concurs de fotografia digital de Sant Pau amb les bases per participar-hi. 
 
El Josep Mª Martí comenta que s’està treballant amb el tema dels carrils bici per 
unir Vilafranca amb Sta. Margarida i els Monjos, alhora que s’està treballant en 
poder connectar les Cabanyes amb Vilafranca (la primera fase serà la d’unir 
Vilafranca amb la muntanya de Sant Jaume). 
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La Isabel Torrents pregunta si l’Avda. Pelegrina està contemplada, ja que fa patir 
veure les bicis sense la seguretat viària adequada. 
 
El Jordi Asensi procedeix a comentar que aquests carrils s’utilitzaran molt, ja sigui 
per anar amb bici, passejar,...creu que val la pena marcar les prioritats, tot i la 
situació econòmica. Per altra banda, demana poder tenir capacitat per valorar 
tenint documentació en el moment que s’envia la convocatòria i demana 
formalment l’estudi per a la implantació del porta a porta a Vilafranca. 
 
El Jordi Gual procedeix a explicar que s’estan buscant sinèrgies entre els municipis 
de la conca del Mediona-Bitlles, Lavernó i Anoia (projecte del Camí del riu), els 
Monjos amb el Molí de Foix (conca del Foix) i Vilafranca del Penedès (projecte de 
restauració ambiental de la riera de Llitrà) per tirar endavant una proposta conjunta 
de xerrades i sortides d’àmbit fluvial. 
 
Després de les reunions realitzades, ja hi ha proposta de dates per les dues 
primeres activitats: 17 de novembre, sortida de Can Codorniu fins Les Deus, i 23 de 
novembre, xerrada dels molins paperers a St. Pau d’Ordal. 
 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, el president aixeca la sessió a 2/4 de 10 del 
vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 El President,      La Secretària,  
 
 
 
 


