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A Vilafranca del Penedès, el dia 17 de novembre de 2016, a les 20.05 hores, a la 
sala 4 de l’edifici de l’Escorxador 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), Santi M. (Policia Local), 
Xavier Peñafiel (Vilafranca en Comú), Jordi Asensi (ERC), Sílvia López (Ampa Pau 
Boada), Sílvia Raventós (Unió de Botiguers de l’Espirall), Miguel Tarrada Muñoz 
(Partit Popular), Martí Compte (CIU), Maria Ferrerons (CUP), Carme Capdevila 
(Federació ADF Penedès Garraf), Josep Mª Calaf (tècnic de Medi Ambient), Josep 
Mª Martí i Marta Vallès. Actua de secretària la Sra. Laura Carbó.  
 
S’han excusat d’assistir-hi: Jordi Gual (tècnic de Medi Ambient), Miquel Medialdea 
(PSC) i Núria Pérez (Bosc Verd). 
 
 
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 l’explicació de la proposta d’adhesió 
per part del Ple Municipal al Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia, del qual 
se’n deriva el compromís d’elaborar un pla d’acció (el PAESC= Pla d’Acció per a 
l’Energia Sostenible i el Clima) que permeti aconseguir una reducció del 40% de les 
emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) per l’any 2030. 
 
La Sra. Laura Carbó explica que actualment s’està treballant en el marc del PAES 
derivat de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes l’any 2009 i que ha de permetre aconseguir 
la reducció del 20% de les emissions per l’any 2020. L’últim informe de seguiment, 
realitzat l’any 2014, havia fixat en el 16% la reducció de les emissions 
aconseguides. 
 
Un aspecte novedós que incorpora el PAESC és un anàlisi de riscos i vulnerabilitats 
del municipi front el canvi climàtic, fet que ens permetrà marcar directrius i 
anticipar-nos millor als efectes del canvi climàtic. 
 
 
3.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia amb l’explicació del Pla de Mobilitat 
Elèctrica que s’està acabant de redactar per part de l’empresa Evectra i amb el 
suport de la Diputació de Barcelona. 
 
El Pla de Mobilitat elèctrica s’estructura en 6 grans eixos estratègics que van des de 
la renovació de la flota municipal fins a la instal·lació de punts de recàrrega 
elèctrica, amb propostes també de polítiques fiscals per incorporar a les ordenances 
tenint en compte la nova classificació dels vehicles segons la DGT, etc. 
 
En breu està prevista una reunió amb el Consell Comarcal per tal de compartir els 
grans eixos que s’estan tenint en compte també en el Pla de Mobilitat Elèctrica amb 
visió comarcal, i que l’està redactant una altra empresa també amb el suport de la 
Diputació de Barcelona. 
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4.- Es passa al punt tercer de l’ordre del dia sobre Vilafranca Inclusió i el projecte 
Camins amb arbres. 
 
La Sra. Marta Vallès explica que Vilafranca Inclusió és un programa de suport a les 
famílies que no disposen de cap font d'ingrés econòmic amb l'objectiu d'afavorir la 
reinserció al món laboral. L’objectiu principal del programa és afavorir la cohesió 
social de Vilafranca incidint en aproximadament 20 nuclis familiars del municipi, 
mitjançant la millora de les seves oportunitats professionals i de la seva renda 
familiar mitjançant la realització d’un procés d’acompanyament sociolaboral que 
inclou entre d’altres accions: la contractació laboral, en contracte de Formació i 
Aprenentatge, d’un dels seus membres de la família, la millora de l’ocupabilitat del 
conjunt dels seus integrants i de llur qualificació a través de les accions formatives 
professionalitzadores i transversals, així com una major integració en l’entorn 
socioeconòmic local. La cooperativa d’inserció laboral NOU SET sccl. és qui 
assumeix la responsabilitat dels processos d’acompanyament sociolaboral, incloent 
la contractació de les persones participants al Projecte per la realització de les 
obres i serveis en benefici de la comunitat, en l’àmbit de la rehabilitació 
d’habitatges socials i d’actuacions en camins i entorns naturals (Projecte Camins 
amb arbres), així com l’execució de les activitats de formació i orientació laboral 
que es derivin. 
 
És la tercera edició d’aquest programa, impulsat des de l’Ajuntament, amb el suport 
de Càritas i Entrem-hi, associació a la que pertany Nou Set Sccl; té una durada 
prevista d’un any, i hi ha 14 persones contractades per la rehabilitació d’habitages 
socials i 6 persones contractades per jardineria 
 
5.- En el torn obert de paraules, el sr. Xavier Peñafiel proposa que l’Ordenança de 
camins, la qual està en fase d’aprovació inicial, pugui tenir en compte la regulació 
d’elements que són susceptibles d’estar en camins com ara els elements tipus banc 
(materials, etc). La Sra. Marta Vallès comenta que aquests aspectes es tenen en 
compte en els projectes executius que es puguin anar elaborant de cada camí, i el 
regidor Josep Mª Martí  explica que s’està treballant en varis projectes per 
connectar radialment Vilafranca amb els municipis o espais del voltant de Vilafranca 
i també per embellir i eixamplar la vorera existent del Balcó de les Clotes. 
 
El Sr. Jordi Asensi pregunta per les línies estratègiques previstes en quant a la 
recollida del porta a porta al barri al Centre de Vilafranca del Penedès. Explica que 
les dades de reciclatge no han variat des que hi ha la nova contenerització. 
 
També proposa que s’estudiï la possibilitat d’augmentar l’aportació econòmica 
prevista per les subvencions a entitats que organitzen activitats en el camp del 
medi ambient. El Josep Mª Martí comenta que és una proposta que troba correcte i 
la Sra Marta Vallès apunta que fa 3 anys es va augmentar de 6.000 a 9.000 euros 
la quantitat que s’hi destina. 
 
També recorda la necessitat de continuar abordant la gestió de la realitat de Cal 
Mencia. Després d’uns intercanvis d’opinions es veu que la diversitat d’usos pot 
arribar a ser compatible tot i ser un espai eminentment agrícola, sempre i quan no 
hi hagi afectació al veïnat proper, no es generi brutícia, etc. 
 
El Sr. Jordi Asensi comenta que el carril bici que s’està fent fins a la muntanya de 
Sant Jaume està molt bé, però pregunta si es té previst d’allargar-lo fins Les 
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Cabanyes. També demana més carrils bici dins la ciutat. El regidor comenta que 
l’Ajuntament de Les Cabanyes està negociant amb la Diputació de Barcelona la 
possibilitat de què el carril bici continuï fins Les Cabanyes.  
 
La Sra. Maria Ferrerons pregunta pel Pla de Mobilitat. El regidor comenta que s’ha 
encarregat una nova redacció d’aquest pla, que s’anirà treballant al llarg del 2017; 
per fer-ho, es compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. D’altra banda, i 
amb el suport de l’AMTU, s’està treballant en un estudi sobre el Bus Urbà. 
 
El Sr. Xavier Peñafiel demana que quan es faci el nou Pla de Mobilitat, es tingui 
present el “Camí Escolar”. 
 
La Sra. Maria Ferrerons pregunta en quina/es línies estratègiques s’està treballant 
en quant a la recollida de residus, i si hi ha previst fer alguna cosa per a millorar la 
recollida de la FORM. El regidor Josep Mª Martí explica que la Mancomunitat 
Penedès Garraf vol provar uns sensors per optimitzar la recollida de residus, per 
veure la viabilitat de recollir només aquells que estan plens, però sense perdre de 
vista que periòdicament tots han de ser buidats, ja sigui per temes odorífics com 
també de salubritat. 
 
També s’exposa la necessitat de compartir amb els membres del Consell de Medi 
Ambient les directrius de l’equip de govern en quant a la recollida dels residus al 
municipi. El regidor es compromet a demanar als tècnics responsables de la gestió 
de residus que vinguin a un Consell de Medi Ambient per tractar el tema en major 
profunditat. 
 
El Sr. Xavier Peñafiel pregunta per les dades estadístiques actualitzades de residus i 
de contaminació atmosfèrica. Pel que fa a les dades de residus, es comenta que 
estan a la web de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC). 
 
En quant a dades atmosfèriques, aquestes són consultables a la web de la 
Generalitat (http://dtes.gencat.cat/icqa/) o a través del link que hi ha la web de 
l’Ajuntament (http://mediambient.vilafranca.cat/sostenibilitat/aire). També 
s’explica que, amb la posada en marxa del Districte de Calor de la Girada, s’han fet 
mesures específiques de partícules. El Sr. Jordi Asensi pregunta pels estudis que 
s’han fet a Santa Margarida i els Monjos i el Sr. Josep Maria Calaf explica que, cada 
dos anys s’acostumen a fer medicions (es demanen les unitats mòbils de la 
Diputació de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya). A banda, hi ha estudis de 
la Universitat Rovira i Virgili (en aquest cas encarregats per la cimentera i la 
Generalitat), però també (els més recents) d’encarregats per l’Ajuntament i per la 
cimentera al Laboratori del Medi Ambient de la UPC, que mesuren olors i qualitat de 
l’aire. 
 
La Marta Vallès comenta que el proper diumenge, 20 de novembre, hi ha prevista 
una reforestació a la muntanya de Sant Jaume, guiada pel Col·lectiu Ecologista 
Bosc Verd i amb el suport de l’ADF La Carrerada, i convida a tots els assistents. 
 
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,  
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