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A Vilafranca del Penedès, el dia 7 de juliol 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: 
 
Rosa Mª Bujaldón (Consorci Sociosanitari Ricard Fortuny), Albert Romero Pizarro 
(Policia Local), Xavier Peñafiel (Vilafranca en Comú), Jordi Asensi (ERC), Ramón 
Canyelles (Bombers), Núria Pérez (Bosc Verd), Sílvia López (Ampa Pau Boada), 
Marc Queralt (ADF La Carrerada), Roger Espluga (CUP), Jordi Gual, Josep Mª Calaf, 
Josep Mª Martí i Marta Vallès. Actua de secretària la Sra. Laura Carbó.  
 
S’han excusat d’assistir-hi: Ester Esclassans (AMPA Cristòfor Mestre), Sílvia 
Raventós (Associació de Comericants), Miquel Medialdea (PSC), Carme Capdevila 
(Federació d’ADF) i Martí Compte (CiU). 
 
 
1.- El regidor, Josep Maria Martí, obre la sessió, aprovant l’acta de la sessió anterior 
amb la adequació de la data de l’acta a 26 d’abril de 2016. 
 
2.- Es passa al primer punt l’ordre del dia, amb l’explicació del projecte ‘Camins 
amb arbres’, a iniciar durant la tardor. 
 
La Sra. Marta Vallès explica que la propera tardor es vol iniciar el projecte “Camins 
amb arbres”, amb l’objectiu de fomentar la presència d’arbres autòctons en els 
límits dels camins, perquè s’entén que d’aquesta manera s’acompleixen diferents 
objectius: es millora el paisatge i el confort de les persones que hi passegen; 
afavoreixen la biodiversitat i la connectivitat ecològica; disminueixen l’erosió del 
terreny i afavoreixen la infiltració de l’aigua, i actuen com a reservori de CO2. 
 
Per fer-ho, una de les actuacions previstes és aprovar l’ordenança de camins que es 
va comentar en l’anterior Consell de Medi Ambient, i una altra, és la plantació 
d’arbres en trams de camins on aquest és prou ample, així com també en espais on 
els camins discorren per propietat pública com ara rieres, zones properes a 
infraestructures, o parcel·les municipals. També es pot arribar a acords amb 
propietats (per exemple, en parcel·les urbanitzables on no s’està cultivant).  
Es pretén plantar arbres joves (una o dues sabes), que ofereixen un bon 
arrelament i per tant un índex menor d’espècies mortes, i un menor cost econòmic i 
realitzar tasques de poda d’arbres espontanis i rebrots allà on es localitzin.  
Aquestes actuacions estan previstes de fer a través de la contractació de 6 
persones en dificultats d’inserció, per una durada d’un any, a partir de la tardor 
d’aquest 2016. De la mateixa manera que a través del programa “Vilafranca 
Inclusió”, durant dos anys, hi van haver unes vuit persones que van realitzar 
tasques de restauració de l’espai de la Muntanya de Sant Jaume, es preveu que 
durant aquest temps, aquestes persones puguin fer tasques de manteniment de 
l’entorn i de plantació al llarg de diferents trams de camins. 
 
 
3.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia Estat del projecte ‘Vinyes per calor’ i 
altres actuacions relacionades amb l’estalvi energètic.  
 
 
La sra. Laura Carbó explica que la Generalitat de Catalunya en el marc del projecte 
MARIE i de l’Estratègia Catalana per a la renovació energètica d’edificis (ECREE), ha 
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seleccionat el Programa de rehabilitació de façanes i millora de l’eficiència 
energètica dels habitatges del barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès com a 
projecte tractor per ser una actuació de referència en aquest sector. Properament, 
el regidor Josep Mª Martí anirà a l’acte d’entrega del diploma acreditatiu 
corresponent. 
 
En quant al projecte ‘Vinyes per calor’ cal destacar tres grans aspectes. En primer 
lloc que es demanarà una pròrroga de 6 mesos per tal de finalitzar-lo el maig de 
2017, podent consolidar i avançar en varis aspectes del projecte, com per exemple: 
poder tenir resultats de recollida i rendiment/hectàrea durant una segona 
temporada sencera de poda (el passat hivern ha tingut unes característiques poc 
extrapolables per falta de pluja), poder maximitzar el retorn econòmic de la 
maquinària (tot i que l’aportació econòmica aprovada no es veurà augmentada, sí 
que podrem justificar més amortització de maquinària, etc).  
 
En segon lloc, i veient el bon funcionament de la xarxa de calor, es vol realitzar 
l’ampliació de la xarxa de calor i connectar el centre sociosanitari Ricard Fortuny, 
per subministrar una part o la totalitat de la demanda energètica segons l’època de 
l’any i la simultaneïtat de les demandes dels altres equipaments ja connectats. 
 
En tercer lloc, es vol provar un software (model numèric) que permet minimitzar les 
rutes de recollida que s’han de realitzar quan hi ha grans extensions de terreny 
altament parcel·lades, podent reduir costos de transport.  
 
 
4.- Es passa al punt tercer de l’ordre del dia Noves activitats educatives pel curs 
2016-2017. 
 
Durant el proper curs 2016/17 s’oferiran dues noves activitats educatives. La 
primera, i lligant amb el punt anterior del projecte ‘Vinyes per calor’, dir que s’ha 
elaborat material, tant per primària com per secundària, per tal que el professorat 
tingui a disposició material per treballar a l’aula relacionat amb l’aprofitament de la 
poda de la vinya, dels elements que formen part d’una xarxa de calor que funciona 
amb biomassa,... Complementàriament, s’ofereix una visita guiada a la sala de 
calderes per poder veure un cas pràctic. 
 
L’altra nova activitat és un Taller de Rastres de Fauna a l’Espai Muntanya de Sant 
Jaume, que s’ofereix als alumnes d’ESO. L’activitat està pensada per complementar 
l’excursió lliure a l’Espai, fruit de la demanda d’algunes escoles i instituts que van a 
l’espai per celebrar alguna data concreta i volen fer una petita activitat per acabar 
de complementar la sortida.  
 
Les noves activitats educatives es visualitzaran pels canals habituals de la web 
municipal i, en el cas de les activitats de secundària, també via catàleg PIDCES 
(Punts d’Informació i Dinamització als centres d’Ensenyament Secundari) que 
aglutina les activitats de diferent temàtica dirigida a aquest col·lectiu i que gestiona 
el servei de Joventut.  
 
5.- En el torn obert de paraules, el sr. Marc Queralt comenta que es comença a 
notar una certa demanda d’activitats per la gent del propi territori, no només pel 
turista que ve a conèixer el territori. La Laura Carbó comenta que les activitats de 
Els diumenges a Sant Pau, a excepció de l’Itinerari entre vinyes, estan pensades 
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per un públic familiar i estan tenint una assistència de entre 30 i 40 persones de 
mitjana. 
 
El sr. Josep Mª Martí també comenta que s’està treballant amb la Mancomunitat 
Penedès Garraf per tal que els gasos generats a la depuradora puguin ser aprofitats 
energèticament.  
 
El sr. Jordi Asensi exposa que s’ha de buscar una solució a l’ocupació de Cal 
Mencia. En aquest sentit, el regidor Josep Mª Martí, comparteix aquesta necessitat i 
exposa que, tot i que es va contactant amb la propietat per tal que l’espai es 
mantingui net, es buscarà una solució més definitiva. 
 
Finalment, el Xavier Peñafiel, exposa diversos aspectes. En quant al conveni de 
Som Energia, tot i valorar-lo molt positivament, demana que la gestió d’aquest 
hauria de ser més transversal i no només de l’equip de govern.  
 
En quant a la prohibició del glifosat aprovada per ple municipal, el Josep Mª Martí 
comenta que s’ha deixat d’aplicar i que s’està atent de com evoluciona la gestió i 
control de les males herbes en aquest nou marc de gestió. 
 
El Xavier Peñafiel també demana que el Consell de Medi Ambient, atenent-se al 
Reglament de funcionament, pugui ser més participatiu. En aquest sentit, la Marta 
Vallès, exposa que es proposin temes d’interès per tal que es puguin treballar a 
partir de Comissions de treball, com s’havia fet per la posada en marxa del 
Reglament dels Horts Urbans o d’altres. També comenta que es podrien aprofitar 
dies simbòlics com ho va ser el ‘Dia del medi ambient’ el passat 5 de juny per 
explicar aspectes municipals relacionats amb aquest àmbit. 
 
El Josep Mª Martí, per finalitzar, exposa que s’està estudiant la possibilitat de posar 
plaques fotovoltaiques en una de les escoles del barri de l’Espirall. 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, el president aixeca la sessió a les 21.15 hores 
del vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 El President,      La Secretària,  
 
 


