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A Vilafranca del Penedès, el dia 9 de juliol de 2009, 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. 

Ramona Suriol Saumell, amb l’assistència dels següent membres: Francesc Xavier Ballester 

Gou, Benjamí Borràs Delgado, Josep M. Calaf Gozalo, Jesús Cebollada Gil, Ramon 

Dosaigues Santasusana, Aida Girona Girona, Núria Pérez substituint a la Sra,. Mònica Hill 

Giménez, 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 srs. Rosa M. Bujaldón, Borja Martín Sánchez i Isabel Martínez 

Garcia. 

 

1. S’inicia la sessió amb la benvinguda de la nova presidenta del Consell, la regidora de Medi 

Ambient, Sra. Ramon Suriol i Saumell, qui demana als membres assistents que, al ser la seva 

primera reunió, es presentessin per saber a quin grup municipal o entitat representen. 

 

2. A continuació s’aprova l’acta de la sessió anterior. 

 

3. Es procedeix a passar al primer punt de l’ordre del dia sobre l’inici de la campanya porta a 

porta per incrementar la separació de residus. La Sra. Ramona Suriol explica que la finalitat 

d’aquesta campanya és la de conscienciar i sensibilitzar a la població sobre la importància del 

reciclatge i que és una molt bona campanya. Seguidament demana a la tècnica de medi 

ambient Sra. Marta Vallès que expliqui en quin punt es troba la campanya. 

 

La Sra. Marta Vallès explica que es té previst fer el porta a porta a tots els domicilis de 

Vilafranca i que es repartiran unes 10.000 bosses. El 15 de juny es va començar a visitar els 

domicilis del barri del Centre i ara s’estan visitant els habitatges del barri de les Clotes. Al 

Centre Vila, s’han visitat 2.400 domicilis, s’han donat unes 600 bosses, a 787 domicilis s’ha 

deixat a  la bústia la informació de la campanya i que des de la deixalleria s’han donat 63 

paquets de bosses. 

 

El Sr. Alfred Vallès comenta que el problema és el de no disposar de lloc per posar les bosses 

i comenta que estaria bé que alguna ordenança municipal obligui a deixar un espai als 

habitatges per poder reciclar. La Marta Vallès contesta que aquesta obligatorietat ja hi és; es 

va començar a demanar en la normativa del Pla Parcial de la Girada II i s’ha mantingut en els 

posteriors plans parcials. El Sr. Xavier Ballester comenta que el Codi Tècnic també preveu 

mesures al respecte. 

 

La Sra. Núria Pérez demana en quina situació està el projecte porta a porta i si ja hi ha un 

termini. La Sra. Marta Vallès contesta que es porta des dels Serveis Viaris i Mobilitat i que 

s’ha encarregat un estudi sobre la viabilitat de la recollida porta a porta a Vilafranca del 

Penedès. La Sra. Núria Pérez demana quan es preveu finalitzar l’estudi i se li contesta que ja 

es demanarà als dels Serveis Viaris i Mobilitat 
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4. La Sra. Ramon Suriol i Saumell comenta que a partir d’ara, tota la documentació relativa a 

les reunions es passarà per correu electrònic en lloc de passar-la en paper com fins ara, tant 

per ecologia com per estalviar recursos econòmics.  

 

5. En el segon punt de l’ordre del dia, la Sra. Ramon Suriol explica les tasques de la comissió 

dels Horts Urbans. 

 

Comenta que s’han fet tres reunions. En la primera es va exposar el projecte, el pla de treball i 

com ampliar la participació. A la segona reunió, es va discutir la ubicació dels horts urbans; la 

Sra. Marta Vallès va explicar que es començaria per una experiència pilot al sector de Melió 

Residencial, i que la resta de sectors que proposava el document de la CUP, més lligats a nous 

sectors d’urbanització, s’estudiarien en major detall quan es redactessin els plans 

corresponents a cada sector. En la tercera reunió es va debatre la proposta de reglament i ara 

s’està pendent d’una altra reunió per fer un estudi final i presentar-lo al Ple Municipal. Aquest 

estudi és passarà a tots els membres del Consell. 

 

En relació a aquest tema, la Sra. Isabel Torrents demana de quants horts es parla i quin 

tamany tenien les parcel·les. La Sra. Marta Vallès va contestar que unes 30 parcel·les d’uns 

100 m2.  

El Sr. Santi Viadiu comenta que l’avantatge que hi ha és que és una execució immediata. 

El Sr. Cebollada pregunta com està el tema de l’aigua en aquests horts. La Marta Vallès 

explica que en l’espai existeix un pou legalitzat, propietat de l’Ajuntament. 

  

6. Es procedeix a passar al tercer punt de l’ordre del dia  que fa referència a l’estat ecològic de 

la riera de LLitrà i de les tasques de restauració del vessament de gas-oil. 

 

La Sra. Marta Vallès explica que el dissabte dia 13 de juny, a quarts de tres de la tarda, va 

haver-hi un vessament d’uns 20.000 litres de gas-oil de les instal·lacions de l’empresa 

“Express Oil, Distribuidora de Gasóleos, S.L.” que va afectar la riera de Llitrà en una extensió 

d’uns 1000 metres. Que fins el dia 20 de juny s’han executat els treballs de buidatge i neteja 

de la riera, col·locant barreres absorbents per retenir els hidrocarburs i xuclar el líquid vessat. 

Que a partir del dia 21 de juny, les tasques han consistit en netejar la rasa entre la benzinera i 

la riera i fer cates i sondejos en diferents punts de les zones afectades. També, des de 

l’Agència Catalana de l’Aigua, s’han anat fent controls de les aigües i dels pous propers 

mitjançant l’extracció de mostres. També explica que el dia 26 de juny es van retirar 

definitivament les barres absorbents i fins a dia d’avui, han continuat les tasques de control i 

neteja manual d’alguns punts. 

 

La Sra. Isabel Torrents demana que els membres del Consell pugin tenir tota la informació 

d’emergència ràpidament i no tinguin que assabentar-se’n pels mitjans informatius. La Sra. 

Ramona Suriol li contesta que amb la urgència no s’hi va pensar però que se’ls passarà 

immediatament tota la informació, si sorgís algun altre problema greu. 

 

La Sra. Núria Pérez  comenta que es fan molts abocament incontrolats i que s’envaeix la riera. 

La Sra. Marta Vallès contesta que és cert i que s’està treballant per reduir els abocaments, tot i 

que hi ha un problema de fons i és el col·lector que passa paral·lel a la riera, que en molts 

moments no té prou capacitat, i que s’entén que aquest col·lector és supramunicipal ja que hi 

aboquen aigües tan Viloví com Pacs. 
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7. Sobre el quart punt de l’ordre del dia la Sra. Marta Vallès explica que ha començat una 

altra Casa d’Oficis per a intervenir a la riera de Llitrà i un Taller d’Ocupació per treballar a la 

Muntanya de Sant Pau, que durarà 1 any, intervindran 8 persones en cada mòdul, més el 

monitor. També hi ha 3 persones contractades en plans d’ocupació que treballen en l’entorn 

municipal. 

 

8. Cinquè punt de l’ordre del dia. Pla d’Acció ambiental i Pla de Mitigació contra el canvi 

climàtic. La Sra. Marta Vallès, comenta que s’havia demanat des de Bosc Verd més 

participació, i que es proposa crear una comissió per treballar i poder debatre més a fons totes 

les propostes d’acció ambiental i alhora lligat també amb el Pla de Mitigació contra el canvi 

climàtic. 

 

La Sra. Ramona Suriol diu que aquestes comissions són molt interessants, demana que es 

facin suggeriments, propostes, etc. i pregunta si hi ha alguns  membres del consell que 

estiguin interessats a participar-hi. Les Sres. Aida Girona Girona, Núria Pérez i el Sr. Santi 

Viadiu Sans diuen que volen participar en aquesta comissió. La Marta Vallès comenta que si 

hi ha algun altre membre que s’ho pensa i en vol formar part, que ho comuniqui o enviï un 

correu electrònic. 

 

1. Es passa al punt 7è de l’ordre del dia. Torn obert de paraules. 

 

La Sra. Teresa Oliveres demana si es podria fer alguna cosa amb els envasos de plàstic que es 

fan servir quan compres menjar pre-cuinat. La Sra. Ramon Suriol contesta que és molt difícil 

poder solucionar aquest problema i que depèn molt de la conciència de cada un.  

S’enceta un petit debat, entre els membres assistents al Consell, sobre les bosses de plàstic i el 

envasos pel menjar pre-cuinat . 

 

El Sr. Ramon Dosaigues, cap de la policia Local,  explica que a partir del mes de setembre la 

policia local implementarà la policia comunitària amb dos policies en bicicleta i quatre 

policies que aniran a peu, que és una experiència pilot i que si funciona es té la intenció que 

tota la policia comunitària es desplaci en bicicleta: dóna més proximitat amb els ciutadans i no 

contamina. La Sra. Ramon Suriol dóna les gràcies per la seva aportació i comenta que 

actualment hi han uns 70 aparcaments de bicicleta repartits per tot Vilafranca.  

Es fa un petit debat sobre aquest tema i s’enllaça amb el tema de la bicicleta pública. El Santi 

Viadiu pensa que és preferible que cadascú tingui la seva pròpia bicicleta. 

 

El Sr. Cebollada va preguntar com estava tot el tema de la instal·lació de plaques solars 

fotovoltàiques. La Marta Vallès li va contestar que s’està començant a treballar aquest tema. 

El Sr. Cebollada proposa que el consell es reuneixi més sovint. Es comenta que s’ha anat 

treballant diversos temes en comissions específiques creades per temes en concret. 

 

I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a les nou del vespre, de la 

qual estenc com a secretària, aquesta acta. 

 

 

 

 La Presidenta,       La Secretària, 


