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A Vilafranca del Penedès, el dia 26 d’abril de 2016, 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), Ester Esclassans (AMPA 
Cristòfor Mestres), Sílvia Raventós (entitats comercials), Ramon Canyelles 
(Bombers), Eva Valle (AMPA Pau Boada), Rosa Maria Bujaldón (Consorci 
Sociosanitari Ricard Fortuny), Marc Queralt (ADF La Carrerada), Sílvia Raventós 
(Associació de Comerciants), Jordi Asensi (ERC), Xavier Peñafiel (VeC), Miquel 
Medialdea (PSC), Josep Maria Calaf, Alfredo Rodríguez (Policia), Josep Torrents i 
Marta Vallès. Actua de secretària la Sra. Laura Carbó. 
 
S’han excusat d’assistir-hi: Maria Ferrerons, Jordi Gual i Joan Huguet. 
 
1.- El regidor, Josep Maria Martí, obre la sessió, aprovant l’acta de la sessió 
anterior. 
 
2.- Es passa al primer punt l’ordre del dia, amb la presentació de l’ordenança 
municipal reguladora de l’ús i defensa dels camins públics rurals de Vilafranca del 
Penedès.  
 
La Sra. Marta Vallès explica que el text d’aquesta ordenança es vol portar al Ple 
Municipal però es creia convenient exposar-lo prèviament al Consell de Medi 
Ambient. 
 
Vilafranca del Penedès disposa de més de 50 km de camins municipals i que són un 
patrimoni a protegir. Com que a Catalunya no existeix una norma amb rang de llei 
que reguli els camins, l’any 2006, la Diputació de Barcelona, va elaborar una 
ordenança tipus de camins per a la comarca d’Osona, que és la que ha servit de 
base per a l’elaboració d’aquesta proposta. Es comenta que és un text una mica 
llarg i que per això es va enviar un document de resum.  
 
Com a aspectes més rellevants, cal destacar que l’ordenança regula les distàncies 
de plantació de la vinya respecte als eixos dels camins municipals. El fet que cada 
vegada es treballin les vinyes amb tractors i maquinària més gran, obliga a deixar 
una distància mínima de plantació respecte a l’eix del camí per tal que les màquines 
puguin maniobrar i no haver de sortir al camí a girar, fet que pot malmetre el camí. 
Aquesta distància, s’estableix de 7 m respecte a l’eix del camí si es planta amb les 
files longitudinals respecte al camí –en cas de vinyes emparrades-, i de 8 m si es 
planta perpendicularment. Aquest és un aspecte que ja es troba regulat en diversos 
municipis de la comarca, on s’estableixen distàncies similars. En canvi, s’admet en 
aquest espai la plantació d’arbres isolats o bé en filera seguint la línia longitudinal 
del camí, respectant la distància d’un metre des de l’aresta del camí, entenent que 
formen part del paisatge penedesenc i que milloren el camí tant funcionalment com 
estèticament.  
 
També s’explica que es protegeixen els marges de pedra i els arbres de més de 20 
cm de diàmetre presents a 12 metres a banda i banda de l’eix de tots els camins. 
Es considera que tant les parets de pedra seca, com les tradicionals fileres 
d’oliveres o ametllers que afiten les vinyes, les figueres isolades, etc, són elements 
a preservar.  
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Un altre aspecte que es regula, és que, en el cas que la parcel·la agrícola i el camí 
se situïn a la mateixa alçada, cal mantenir un espai d’un mínim de 50 cm sense 
llaurar entre el camp i l’aresta del camí, entenent que el manteniment de la 
vegetació a les vores del camí millora la qualitat del paisatge i la biodiversitat, tal i 
com es recull en les fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola del 
Penedès. 
, donat que a Catalunya no existeix una norma amb rang de llei que reguli els 
camins... 
 
 
3.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia Conveni per estimular la producció 
d’energia local i l’eradicació de la pobresa energètica al municipi, entre Som energia 
SCCL i l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  
 
La sra. Laura Carbó explica que arran de la moció aprovada en el ple municipal del 
15 de desembre de 2015, en què es demanava avançar cap a un model energètic 
just, sostenible i participatiu, es comenta que ja hi ha una proposta de conveni 
aprovada, tant pel Consell Rector de Som Energia SCCL com per la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, per tal d’abordar dos grans 
aspectes: la pobresa energètica (migrant els contractes a Som Energia, fent 
pedagogia a les llars,...) i la producció local d’energia, per tal d’avançar cap a un 
model d’energies renovables, Km 0 i obert a la participació de la ciutadania. Una 
vegada signat es penjarà a l’apartat ‘convenis’ de la web de l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès. 
 
 
S’explica que la xarxa de calor de la Girada ja està en funcionament (des de finals 
de gener de 2016) i que properament s’instal·laran uns plafons 
pedagògics/informatius per a la ciutadania en general i com a suport a les activitats 
escolars per primària i secundària que s’estan ultimant i que es difondran pels 
canals habituals de cara al curs vinent 2016-2017. També es comenta que està en 
fase de projecte el poder ampliar un ramal d’aquesta xarxa de calor fins al Centre 
Sociosanitari Ricard Fortuny. Alhora, s’explica que el projecte per substituir la 
caldera del Complex Aquàtic per una caldera que també pugui funcionar amb 
biomassa de poda de vinya ja està realitzat i que s’està pendent de la resolució de 
la convocatòria de subvenció per trobar finançament. Paral·lelament, s’ha iniciat 
l’estudi de viabilitat per a una possible xarxa de calor a l’Espirall. 
 
També es comenten diversos exemples d’accions que s’han realitzat en l’àmbit dels 
equipaments municipals, com per exemple: substitució de finestres per baixa 
transmitància tèrmica, renovació de caldera d’alta eficiència i substitució a leds a 
l’escola d’Art Arsenal i a la biblioteca Torres i Bages (en aquesta incloent també la 
coberta), aïllament del forjat sanitari del terra radiant de la llar d’infants El Parquet, 
la sectorització de la calefacció a l’escola Mas i Parera per millorar el confort entre 
les façanes nord i sud, etc. 
 
En quan a l’àmbit de la mobilitat municipal, s’està redactant el Pla de Mobilitat 
Elèctrica i, en el marc del Pla Estratègic del Penedès, s’està elaborant un Pla d’Acció 
per a la dinamització dels Polígons d’Activitat Econòmica de l’Àmbit Penedès. 
 
 
4.- Es passa al punt tercer de l’ordre del dia, i la sra. Marta Vallès explica el 
projecte del camí del vi ‘Winewalk Vialfranca’. 
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Comenta que ara fa un any es va sol·licitar un ajut a l’Agència de Turisme de 
Catalunya per aquest projecte, i que es va concedir. L’objectiu principal és crear un 
recurs turístic: un sender interpretatiu – experiencial de la cultura del vi, que 
combini l’entorn urbà de Vilafranca amb els paisatges vitícoles i que permeti 
descobrir, a través dels cinc sentits, la història i la cultura del vi a Vilafranca i al 
Penedès. Al mateix temps, les diferents actuacions que es desenvoluparan, han de 
millorar la connexió en bicicleta i l’accessibilitat entre l’Oficina de Turisme i el Parc 
de Sant Julià i la Zona Esportiva, i també amb l’Anella ciclable que s’està construint 
al voltant de Vilafranca i que connecta tots els itineraris senyalitzats. D’altra banda, 
també ha de permetre posar en valor l’inici de l’itinerari cap a la Torre de les 
Aigúes, que també és el punt d’inici de l’itinerari al Parc del Foix i de l’itinerari al 
Castell de Sant Martí Sarroca. Les actuacions previstes per aquest any són 1) 
Actuacions de millora de la connexió entre l’Oficina de Turisme i el camí de la Bleda 
(construcció de plataforma única en un tram del carrer Oriol, construcció de carril 
bici en un altre tram i construcció d’un tram de carril bici al c/camí de la Bleda), 2) 
Millora del pas per la riera de la Bleda (obres que ja s’estan executant); 3) 
Arranjament del ferm del camí de la Bleda. Per l’any 2017, quedaran pendents les 
actuacions 4) Millora de l’entorn de la Torre de les Aigües; 5) Creació de diferents 
estacions sensorials i 6) Elaboració de material de promoció i difusió turística. 
 
 
5.- Es passa al següent punt de l’ordre del dia, en què el Josep Mª Martí exposa que 
ja s’ha iniciat la campanya de civisme. Comenta que és una campanya en positiu i 
que es centra en aspectes com el compliment dels horaris del porta a porta, els 
excrements dels gossos, també posa èmfasi en què les papereres i els contenidors 
tenen diferents funcions, etc. 
 
La campanya ja es pot visualitzar als diferents mitjans de comunicació locals. 
 
 
6.- En el torn obert de paraules, el sr. Marc Queralt comenta que caldria revisar la 
utilitat de les bosses que s’utilitzen a les papereres, donat que els dies de vent no 
fan la funció que haurien de fer.   
 
El sr. Jordi Asensi també demana més cartelleres i demana apostar ferm pel porta a 
porta en quan a la recollida selectiva de residus.  
 
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.  
 
El sr. Marc Queralt comenta que els contenidors sempre fan molta pudor. El regidor 
explica que es netegen periòdicament tant externament com internament.  
 
També es comenta que Cal Mencia acull usos que haurien de moure’s cap a altres 
zones, per no ser compatibles amb els usos turístics i de lleure de la zona de Sant 
Pau. El sr. Alfredo Rodríguez comenta que és un espai privat d’ús públic i que hi ha 
limitacions en quan a les actuacions que hi poden desenvolupar. El regidor Josep 
Mª Martí comenta que s’han reunit amb la propietat diverses vegades per tal que 
l’espai es mantingui net i sense elements que la normativa no permet. 
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El sr. Xavier Peñafiel demana les dades de funcionament de la minideixalleria. La 
Marta Vallès es compromet a fer-les arribar ja que la minideixalleria es gestiona des 
de Serveis Urbans i no es disposa de les dades en aquell moment. 
 
Per altra banda, el sr. Xavier Peñafiel farà arribar la direcció exacte d’una antena 
instal·lada al c/ Baltà de Cela, per tal que des del servei de Medi Ambient puguem 
donar la informació pública de què es disposi al veí que ha mostrat estar preocupat 
pels efectes que puguin tenir les ones electromagnètiques. Es comenta que a la 
web (a l’apartat de Medi Ambient) hi ha el link del projecte de governança 
radioelèctrica al que vam participar fins l’any passat, amb les mesures que es van 
realitzar a diversos punts del municipi. 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, el president aixeca la sessió a les 21.40 hores 
del vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 El President,      La Secretària,  
 
 


