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A Vilafranca del Penedès, el dia 21 d’octubre de 2015, 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: Carme Capdevila (Federació d’ADF Penedès Garraf), Esther Esclassans 
(AMPA Cristòfor Mestres), Maria Ferrerons (CUP), Sílvia Raventós (entitats 
comercials), Martí Compte (CiU), Eva Valle (AMPA Pau Boada), Francisco Javier 
Martos (UGT), Rosa Maria Bujaldón (Consorci Sòciosanitari Ricard Fortuny), Marc 
Queralt (ADF La Carrerada), Núria Pérez (Col·lectiu Ecologista Bosc Verd), Jordi 
Asensi (ERC), Xavi Peñafiel (VeC), Josep Maria Calaf i Josep Torrents. Actua de 
secretària la Sra. Marta Vallès. També es compta amb l’assistència de Jordi Cuyàs. 
 
 
S’han excusat d’assistir-hi: Miquel Medialdea, Jordi Gual, Ramon Canyelles i Alberto 
Romero. 
 
1.- El regidor, Josep Maria Martí, obre la sessió demanant a tots els presents que es 
presentin. 
 
2.- Es passa al primer punt l’ordre del dia, Principals línies d’actuació de l’actual 
legislatura en matèria de medi ambient. La sra. Marta Vallès explica que en els 
propers quatre anys hi ha la voluntat de treballar en diversos projectes amb 
l’objectiu, tots ells, de reduir l’empremta de CO2 del municipi. El 2009 el govern 
municipal es va adherir al “Pacte d’Alcaldes” amb l’objectiu de reduir un 20% les 
emissions de CO2 per l’any 2020. El 2011 es va aprovar el Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible, i des d’aleshores s’han anat fent diverses actuacions, però la 
voluntat és posar més èmfasi en aquestes accions en els propers anys. S’exposen 
quatre grans línies de treball, i les principals actuacions encetades, però s’explica 
que no és un document tancat i que està obert a incorporar idees i suggeriments 
d’entitats i grups presents en el Consell. Les quatre grans línies de treball són les 
mesures per a l’estalvi energètic, les energies renovables, la mobilitat sostenible i 
accions per a la reforestació. 
 
3.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia Mesures per a la reducció de les 
emissions de CO2 i del consum d’energia que preveu fer l’Ajuntament de Vilafranca 
amb el suport de la Diputació de Barcelona en el marc del programa europeu 
URBAN. El sr. Jordi Cuyàs explica diferents mesures que s’han anat implementant 
des de l’Ajuntament de Vilafranca per tal de reduir el consum energètic, i que han 
permès que no hagi pujat la factura energètica municipal. 
Explica que es considerava que era el moment de fer un pas més, i des de fa un 
any, s’està treballant amb els 4 ajuntaments de l’eix diagonal (Vilanova, Vilafranca, 
Igualada i Manresa) en la preparació d’un projecte conjunt per a l’estalvi energètic. 
Conjuntament, es va anar a veure a la Diputació de Barcelona i aquesta hi ha donat 
suport. S’hi ha adherit els ajuntaments de Granollers i Mataró i s’ha redactat un 
projecte conjunt per treballar en la línia de fer ciutats més “smart”, aplicant les 
noves tecnologies en diferents serveis municipals, i ciutats més eficients. Pel que fa 
a l’eficiència energètica, es sol·licitarà un ajut a la UE a través del programa 
URBAN, i es presenta un programa amb una inversió de 30ME al llarg de 3 anys. 
Amb aquest programa es preveu aconseguir el 50% de finançament de la UE i 
l’altre 50% de la Diputació de Barcelona. 
Les actuacions se centren en edificis de propietat municipal (1,2ME) i en 
l’enllumenat públic. Alhora, ha d’haver-hi un programa d’inclusió social (que es 
pretén que vagi en la línia de la rehabilitació d’habitatges, com s’ha anat fent en els 
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darrers anys). L’Ajuntament invertirà els diners que s’aconsegueixin amb l’estalvi 
energètic en el programa d’inclusió social. 
És previst que la convocatòria URBAN es publiqui a finals de més i que resolguin a 
finals d’any o principis del vinent. 
 
El regidor comenta que, al marge d’aquest programa, s’està pensant en d’altres 
actuacions com ara “desconnectar” l’arxiu municipal de la xarxa elèctrica (dotant-lo 
de plaques fotovoltaiques). També, a la zona de l’arxiu comarcal, es vol fer un punt 
de càrrega de cotxes elèctrics, de manera que es tingui una àrea exemplificadora a 
nivell energètic (en aquesta zona també hi ha el Biceberg). 
 
El sr. Jordi Cuyàs explica l’estat del projecte Vinyes per Calor. Es comenta que va 
seguint el seu curs, que ja s’han començat les obres del District Heating a La 
Girada, i que és previst que a principis d’any, coincidint amb la celebració d’un 
Simposi Europeu del 18 al 20 de gener on s’exposaran els resultats, comenci a 
funcionar. Així mateix, les caves Vilarnau van inaugurar la seva caldera de 
biomassa la setmana passada. 
 
Comenta que per un territori com el Penedès, que viu del vi i la vinya, aspectes 
com la reducció de la petjada de CO2 tenen una especial rellevància i que val la 
pena intentar anar al davant i liderar-ho. 
 
4.- Es passa al punt tercer de l’ordre del dia, i el sr. Josep Maria Martí explica 
diversos projectes per a millorar la mobilitat en bicicleta a Vilafranca. En primer 
lloc, explica que la Diputació de Barcelona ha elaborat el projecte executiu per a un 
carril bici paral·lel a la ctra. de Guardiola fins la muntanya de Sant Jaume. Aquest 
projecte ja s’ha aprovat, i s’estan ultimant els detalls de finançament que han de 
permetre iniciar les obres properament (serà una obra cofinançada amb la 
Diputació de Barcelona). Aquest carril bici enllaçarà amb el tram realitzat el 2014 al 
carrer de Guardiola, i és voluntat de l’Ajuntament de les Cabanyes, que després 
pugui continuar fins aquest municipi. 
D’altra banda, també la Diputació de Barcelona ha elaborat el projecte per a la 
connexió en bicicleta amb el nucli de Moja. Aquest projecte s’està estudiant des de 
l’Ajuntament de Vilafranca i la idea és desenvolupar-lo al llarg del 2016. 
 
S’explica que també s’ha estudiat la connexió amb Santa margarida i els Monjos. El 
Josep Maria Calaf comenta que hi ha demanda, ja que es veu molta gent que 
circula en bicicleta per la carretera. 
 
El regidor explica que hi ha hagut converses amb Santa Margarida i els Monjos per 
tal de poder fer una actuació conjunta, ja que aquest ajuntament hi està molt 
interessat, però que l’itinerari encara s’ha d’acabar d’estudiar. 
 
Es comenta que aquest 2015 s’ha executat el tram que enllaça el carril bici del Pont 
de Moja amb el carril bici de Ciutat Jardí Sant Julià, i que també es preveu fer carril 
bici al Passeig de Rafel Soler amb les obres d’urbanització de la cobertura del TGV. 
 
El sr. Jordi Asensi comenta que seria important que en un radi de 2 km es 
poguessin connectar a través d’un carril bici polígons i pobles propers a Vilafranca. 
També comenta que no hi ha carril bici dins la ciutat, i que això és una mancança, i 
que el tema del Biceberg, que és car, potser es podrien trobar d’altres solucions, 
com ara el Bicibox, que està implantat en algunes ciutats de l’àrea metropolitana. 
També proposa d’estudiar algun tipus de sistema de lloguer de bicicletes. 



 

 

 

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

 
El sr. Marc Queralt comenta que seria interessant estudiar un carril bici per poder 
anar cap a les escoles, ja que actualment, els pares no volen que hi vagin els nens 
per un tema de seguretat. La sra. Eva Valle comenta que seria interessant, 
sobretot, per poder anar als instituts. 
 
El sr. Xavi Peñafiel pregunta per la possibilitat de la creació de camins escolars / 
carrils bici que uneixin els barris de Vilafranca amb el centre Vila. La sra. Marta 
Vallès comenta que el Pla general ho dibuixa. El sr. JM Martí comenta que, amb 
aquesta idea, s’ha intentat millorar carrers com ara el carrer de la Font o el carrer 
General Cortijo. 
 
El sr. Xavi Peñafiel també creu que no s’aposta el suficient per la mobilitat de les 
(persones/bicis) pel centre de la Vila i sobretot en horaris de sortides i entrades a 
les escoles on es prioritza la circulació de cotxes pel centre de la Vila (que està 
obert fins les 17.30h, justament quan els nens surten de l’escola). El sr. Josep 
Maria Martí comenta que hi ha molts interessos contraposats i s’intenta trobar 
solucions que conciliïn els diferents interessos. 
 
El sr. Xavi Peñafiel també diu que és excel·lent que s’aposti d’una vegada per totes, 
tot i que anem anys llum, per la creació d’un carril circular a la Vila, de carrils bicis 
que uneixin espais com la muntanya de Sant Jaume o els pobles propers a la Vila, 
però que estaria bé que s’apostés realment per la mobilitat de la bicicleta dins del 
nucli urbà de Vilafranca. S’hauria de promoure l’ús de la bicicleta en escoles i 
instituts, però per això cal crear les infraestrutures necessàries abans. 
 
Es pregunta pel Pla de Mobilitat. El regidor explica que hi ha un Pla de Mobilitat que 
es va aprovar inicialment, però que no se’n va fer una aprovació definitiva ja que 
alguns aspectes no es veien clars. El sr. Josep Torrents comenta que convindria 
posar al dia el Pla de Mobilitat, ja que quan es va fer, hi havia una previsió de 
creixement que no s’ha acomplert. 
 
5.- Es passa al punt quart de l’ordre del dia, d’informació sobre la constitució de 
l’ADF “La Carrerada”. La sra. Marta Vallès explica que, el passat febrer, els 
Ajuntaments de La Granada, Les Cabanyes i Vilafranca, juntament amb el Grup 
d’Extinció d’Incendis Forestals i el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd han constituït 
l’ADF “La Carrerada” amb l’objectiu de vetllar per les superfícies forestals dels tres 
municipis i treballar de forma coordinada en l’extinció d’incendis. S’explica que cap 
dels tres municipis, per si sol, té superfície forestal suficient per a constituir una 
ADF, però sumant les superfícies dels tres municipis es podia fer i serà una 
oportunitat de treballar de manera més coordinada i alhora optar a ajuts que 
s’ofereixen des de la Diputació de Barcelona o la Generalitat. 
 
6.- En el torn obert de paraules, el sr. Jordi Asensi comenta que caldria revisar el 
Pla d’Acció Ambiental, ja que és una bona eina, i que cal tenir-lo en compte. 
 
També comenta que caldria intervenir en la riera de l’Adoberia, ja que sempre es 
parla de la riera de Llitrà, i la riera de l’Adoberia és la gran oblidada. 
 
Per últim, també exposa que creu que quan es va fer el canvi de contenidors, es va 
errar en no implantar el porta a porta. I que al centre, que es fa recollida porta a 
porta, no es fa recollida selectiva. Que segur que cada cop es recicla menys. El 
regidor comenta que en un proper Consell portarà les dades de recollida selectiva. 
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El sr. Marc Queralt comenta que els contenidors sempre fan molta pudor. El regidor 
explica que es netegen periòdicament tant externament com internament.  
 
La sra. Carme Capdevila comenta que molta gent no creu que realment es recicli el 
material que se separa. Es comenta que seria molt interessant que Penedès 
Televisió fes un reportatge sobre el circuit de la brossa, ja que la gent ho coneix 
poc. 
 
El sr. Xavi Peñafiel felicita a l’Ajuntament per les accions i l’esforç que es realitza 
per la reducció de CO2 i per mantenir l’aposta per afavorir les energies 
renovables….al mateix temps i seguint la línia de realitzar un consum responsable, 
de treballar amb sostenibilitat i l’eficiència energètica es proposa la possibilitat de 
canviar de subministrador d’energia per una empresa / cooperativa que aposti per 
les energies renovables i que estigui basada en principis socials, solidaris i 
sostenibles, com podria ser: “Som Energia” o d’altres similars. El sr. Jordi Cuyàs 
explica que teòricament comprem energia verda, però també creu que és important 
afavorir el cooperativisme  
 
La sra. Maria Ferrerons comenta que també volia fer una pregunta en el mateix 
sentit. El sr. Josep Maria Calaf comenta que hi ha dos ajuntaments que han 
començat a contractar a Som Energia, però que la cooperativa potser encara no 
està preparada per oferir grans subministres. La sra. Maria Ferrerons comenta que 
potser es podria començar per algun equipament. 
 
El sr. Xavi Peñafiel pregunta per la pista de gel. També es proposa de mirar altres 
opcions en el tema de la pista de gel, s’han de realitzar accions que donin exemple 
de que realment s’està apostant per una reducció del consum i una aposta per les 
energies renovables. No es compatible estar realitzant una important campanya / 
esforç en aquest sentit i desprès realitzar accions contraries amb aquesta línia. 
També pregunta per la moció del Sistema de Dipòsit i Retorn dels Envasos (xarxa 
Retorna). S’obre un debat sobre la possibilitat de fer alguna actuació a nivell 
municipal, ja que el marc idoni seria a nivell estatal. 
 
També demana si es té una valoració de l’ús de la minideixalleria des que va de 
barri en barri. El regidor comenta que es pot parlar en el següent consell, o fer 
arribar les dades.  
 
La sra. Carme Capdevila pregunta si hi ha algun tipus d’incentiu fiscal pels 
ciutadans que utilitzen la minideixalleria. La sra. Marta Vallès explica que s’havia fet 
anys enrera perquè els comerços s’acostumessin a utilitzar-la però que actualment 
ja no es fa. 
 
La sra. Maria Ferrerons pregunta si hi ha realment voluntat d’implantar el porta a 
porta al centre, i si hi ha un calendari previst, o de quins factors depèn. El regidor 
comenta que hi ha voluntat, però no hi ha cap calendari previst. Que uns dels 
factors limitants és el cost del servei. 
 
La sra. Eva Valle pregunta si s’aprofiten les accions de replantació forestal per fer 
actes amb escoles. La sra. Marta Vallès comenta que aquestes actuacions es fan en 
cap de setmana, i que, en canvi, a les escoles s’ofereixen d’altres activitats com un 
taller de fauna a Sant Jaume, una activitat a Sant Pau i una activitat al Parc del 
Garraf per donar a conèixer els espais naturals propers. Però que si hi ha cap 
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demanda concreta es pot estudiar. La sra. Carme Capdevila comenta que des de la 
Federació d’ADF sí que realitzen aquesta activitat a les escoles que ho sol·liciten. 
 
La sra. Maria Ferrerons pregunta si les calderes de biomassa que s’instal·laran 
podran funcionar també amb biomassa forestal. El sr. Jordi Cuyàs comenta que sí, 
que les calderes preparades per funcionar amb biomassa agrícola també poden 
funcionar amb biomassa forestal. 
 
També pregunta pel punt de connexió per a vehicles elèctrics, per quan està 
previst. Es comenta que possiblement s’instal·li a principis del proper any. 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, el president aixeca la sessió a les 21.30 hores 
del vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 El President,      La Secretària,  
 
 
 
 


