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A Vilafranca del Penedès, el dia 4 d’abril de 2017, 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 (Policia 
Local), Xavier Peñafiel (Vilafranca en Comú), Isabel Torrents (GEIF), Jordi Gual 
(Tècnic de medi ambient), Miguel Tarrada Muñoz (Partit Popular), Martí Compte 
(PdCat), Carme Capdevila (Federació ADF Penedès Garraf), Núria Pérez (Col·lectiu 
Ecologista Bosc Verd), Josep Mª Martí i Marta Vallès. Actua de secretària la Sra. 
Laura Carbó.  
 
S’han excusat d’assistir-hi: Jordi Asensi (ERC), Sílvia Raventós (Unió de Botiguers 
de l’Espirall) i Marc Queralt (ADF La Carrerada). En representació de la CUP, ve la 
Isabel Téllez enlloc de la Maria Ferrerons. 
 
 
1.- El regidor, Josep Maria Martí, obre la sessió, aprovant l’acta de la sessió 
anterior. 
 
Els assistents comenten que si algun membre demana de fer modificacions a l’acta, 
que aquesta es reenviï, es marquin d’alguna manera els canvis introduïts per tal de 
no haver de tornar a llegir de nou tota l’acta. 
 
2.- Es passa al segon punt l’ordre del dia, explicant que el Ple de 20 de desembre 
de 2016 va aprovar l’adhesió al nou Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i 
el Clima. Amb aquesta adhesió el municipi es compromet a treballar per reduir les 
emissions de CO2 en el seu territori com a mínim un 40% el 2030, sent un objectiu 
més ambiciós respecte el 20% per a l’any 2020 que fixava el Pacte d’Alcaldes 
inicialment. 
 
A principis de 2017 s’ha demanat suport a la Diputació de Barcelona, que és l’ens 
de suport per aquesta iniciativa per tots els municipis adherits, per poder realitzar 
el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). El termini màxim per 
elaborar el PAESC és de dos anys a comptar des de l’adhesió. 
 
El Xavi Peñafiel pregunta si en el PAESC també es té en compte les mesures 
d’estalvi energètic que es van fent als edificis municipals; comenta que la Directiva 
europea que es va aprovar ha avançat l’obligatorietat d’algunes mesures. La Laura 
comenta que sí. També afegeix que està molt bé que s’inverteixi en estalvi 
energètic, però que últimament, les úniques inversions que s’estan fent a les 
escoles són en relació a aquest tema. El regidor comenta que també se n’han fet 
d’altres. 
 
El Xavi Peñafiel pregunta pels resultats sobre la Contaminació Atmosfèrica i sobre si 
la ubicació de l’Estació a la zona esportiva és la més adequada o hauria d’estar 
dintre del nucli urbà. Es comenta que l’Estació existent està integrada a la Xarxa 
d’Estacions de Control de la Contaminació Atmosfèrica de la Generalitat de 
Catalunya, i que mesura la contaminació de fons de la Zona 3 (ja Catalunya es 
troba dividida en diferents conques de qualitat de l’aire). Tot i que, antigament, 
aquesta estació pertanyia a la Diputació de Barcelona i mesurava la contaminació 
lligada al trànsit, i havia estat ubicada a la plaça Penedès, actualment mesura la 
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contaminació de fons i és per aquest motiu que es va escollir una ubicació 
allunyada de llocs amb trànsit intens. 
 
3.- Es passa al tercer i quart punt de l’ordre del dia referent al Pla de Mobilitat 
Elèctrica i la primera estació de recàrrega pública al municipi.  
 
La Sra. Laura Carbó explica la voluntat d’aprovar per Junta de Govern Local el Pla 
de Mobilitat Elèctrica del municipi de Vilafranca del Penedès que s’ha enviat a tots 
els membres del Consell amb la convocatòria de la present reunió, el qual aglutina 
en 6 grans línies estratègiques els principals reptes que té el municipi per tal 
d’avançar en una mobilitat més neta i sostenible. 
 
Una de les primeres accions que se’n deriva és la instal·lació de la primera estació 
de recàrrega pública del municipi, la qual s’ubicarà al nou pàrquing construït sobre 
el cobriment de la via, a tocar de l’Arxiu Històric Comarcal i amb entrada pel c/ 
Camp del Cellerot. Aquesta estació de recàrrega serà de tipus semiràpid i estarà 
dotada amb 2 mànegues per poder donar servei a 2 vehicles simultàniament. 
 
També estarà preparada per facilitar al màxim l’ús sense necessitat de targetes 
com està passant a altres municipis, sinó que et podràs donar d’alta in situ, per 
facilitar l’accés a les recàrregues, i estarà preparada per si es volgués activar el 
cobrament. S’ha demanat subvenció a l’ICAEN donada la convocatòria que han 
obert pels ens municipals. 
 
El Josep Mª Martí dóna peu al representant de la Policia Local per tal que expliqui 
que la Policia Local, després de diferents proves amb vehicles més sostenibles, han 
arribat a la conclusió que apostaran pels cotxes híbrids i per substituir 2 motos 
convencionals per motos elèctriques. 
 
El Jordi Gual pregunta si s’ha estudiat la manera de fer pagar el consum elèctric als 
usuaris, i explica que a Sant Sadurní s’està estudiant fer un punt de recàrrega en el 
marc de les concessió de zones blaves i cobrar estacionament en comptes 
d'electricitat. 
 
El Xavier Peñafiel comenta que una bona ubicació per properes estacions de 
recàrrega seria la Zona Esportiva, per la seva gran afluència de ciutadans i per 
l’afluència d’esdeveniments varis en aquella zona. 
 
També pregunta si es tenen en compte enfocs complementaris als de únicament 
substituir combustibles, com ara iniciatives que apostin pel car-sharing o similar. En 
aquest sentit, es comenta que Vilafranca del Penedès aposta per iniciatives com ‘La 
carretera del Vi’, la qual preveu dues grans bases per a vehicles elèctrics a 
Vilafranca del Penedès i a Sitges. Alhora, la resta de municipis i bodegues incloses a 
la Carretera del Vi també garantiran punts de recàrrega per tal que la ciutadania i 
el turisme pugui moure`s pel territori d’una manera més sostenible. 
 
 
4.- Es passa al cinquè punt de l’ordre del dia sobre la col·locació de caixes niu per a 
ocells insectívors i caixes refugi per a ratpenats i dragons a diferents arbres de 
Vilafranca. 
 
La Sra. Marta Vallès explica que el passat mes de març es van instal·lar més de 60 
caixes refugi per a ratpenats i dragons en arbres, parcs i zones properes als 
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diferents barris de Vilafranca, amb la voluntat de millorar la biodiversitat de la 
ciutat i afavorir la presència de fauna útil en el control de plagues. També es van 
instal·lar una desena de caixes per a ocells insectívors. Les caixes han estat fetes 
per alumnes de diferents escoles i instituts de Vilafranca que, durant aquest curs, 
gràcies a una iniciativa de l’Ajuntament de Vilafranca i amb l’ajuda d’experts 
naturalistes, les han estat construint. S’han col·locat durant el mes de març, ja que 
és l’època en què els ratpenats es desperten de la hibernació, deixen els refugis 
d’hivernada i poden ocupar-les. La dieta dels ratpenats són els insectes. En una 
sola nit, cada ratpenat pot caçar uns 200 mosquits. A més, també tenen efectes 
beneficiosos pels boscos i per les vinyes, ja que es mengen la papallona de la 
processionària i la papallona del corc del raïm, entre d’altres insectes. Els quiròpters 
són un potent insecticida natural i, per aquest motiu, estan protegits. Són moltes 
les espècies d’animals que, com els ratpenats, poden ajudar-nos en el control de 
plagues de manera ecològica i eficient. Amfibis, rèptils com els dragons, orenetes, 
pit-roigs, mallerengues i molts d’altres ocells insectívors..., són grans aliats en el 
manteniment de l’equilibri natural. Cada vegada són més les ciutats que, com 
Vilafranca, tiren endavant actuacions per a fomentar la seva presència i treballen 
en la línia de conservar i millorar la biodiversitat del territori, ja que alhora, té 
repercussions en el benestar i la salut de tothom. 
 
S’enceta un debat sobre la no utilització de glifosat, i si això ha fet que hi hagi més 
llocs amb herba. La Isabel Torrents comenta que en alguns espais potser es podria 
posar un cartell informatiu i la gent ho entendria més (si no, es pensen que l’espai 
està “deixat”). La Marta Vallès comenta que a Barcelona fan actuacions d’aquest 
tipus. 
 
 
6.- Es passa al sisè punt de l’ordre del dia, sobre l’Atorgament del Premi Ciutat 
Sostenible per part de la Fundació Fòrum Ambiental, en la categoria de residus. 
 
El premi va ser recollit a Madrid per una delegació encapçalada per l’alcalde Pere 
Regull a mans de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la Sra. 
Isabel García Tejerina. 
 
El guardó no tenia dotació econòmica, però sí que dóna visibilitat i reconeixement a 
un projecte pioner a escala nacional i internacional. 
 
El regidor Josep Mª Martí explica que, des dels Serveis Urbanístics i amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona, s’està elaborant el Pla Especial 
Urbanístic de protecció del patrimoni i Catàleg de béns arquitectònics, històrics i 
ambientals de Vilafranca. A diferència del catàleg vigent (elaborat als anys 80), el 
Pla que s’està elaborant ara proposa també protegir com a BPU (Béns amb 
Protecció Urbanística) elements naturals del municipi (com arbres, paisatges, 
ambients..), en la tipologia de BN (Béns Naturals) i BAMP (Béns Ambientals i 
Paisatgístics). Per aquest motiu, es considera molt interessant que, un cop s’acabi 
el treball, aquest es presenti al Consell de Medi Ambient. 
 
La Núria Pérez comenta que està molt bé protegir aquests elements, però a part de 
protegir-los, també cal actuar per a la seva conservació ambiental. Posa com a 
exemple la riera de Llitrà, que encara que estigui protegida, l’aigua està sempre 
molt bruta. 
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7.- En el torn obert de paraules, el sr. Xavier Peñafiel felicita l’Ajuntament pel premi 
aconseguit reconeixent l’esforç que comporta, però vol deixar palès que no s’aposta 
suficientment pel porta a porta en la recollida de residus domèstics, ni tampoc dels 
grans generadors. 
 
Es fa evident que, a vegades, les peticions de contenidors no sempre és atesa 
favorablement, com s’ha fet evident, per exemple, a la residència Sociosanitària 
Ricard Fortuny, segons comenta la Sra. Rosa Mª Bujaldón. 
 
El Xavier Peñafiel també pregunta sobre els detalls de la gestió de la 
comercialització de l’energia tèrmica per part d’EMAVSA, la qual ja té els Estatuts 
actualitzats per poder fer front a aquesta nova línia estratègica. La Sra. Laura 
Carbó explica que el centre Sociosanitari Ricard Fortuny serà el primer client 
d’EMAVSA, després d’estudiar-ne la viabilitat econòmica. Els contractes de venda 
d’energia tèrmica es plantegen per tal que les dues parts en surtin beneficiades. Per 
una banda, que el client pugui tenir energia verda a un cost menor que el que 
tenen actualment amb energia fòssil i, per l’altra, que el contracte sigui de durada 
suficient per tal que es pugui amortitzar la inversió que s’ha de fer per tal que arribi 
l’aigua calenta fins a l’equipament. 
 
També pregunta quines actuacions s’han fet amb Som Energia. Es comenta que es 
preguntarà als Serveis Socials i se’n farà un retorn. 
 
Es pregunta pel tema de Cal Mecia i es recorda la necessitat de continuar abordant 
la gestió d’aquest espai. Des de VeC es proposa parlar amb el propietari i arribar a 
un acord per poder fer ús. Es proposa crear cartell informatiu d’usos: no permetre 
la entrada de vehicles, recollida brutícia; realitzar zona picnic, zona pipi-can, punt 
d’aigua, zona d'esbarjo (ex: camp futbol, etc)… També es recorda que en l’última 
reunió del Consell es va proposar que la Responsable de Residus pogués participar 
en alguna reunió del Consell de Medi Ambient per aclarir diferents dubtes dels 
membres del Consell. 
 
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,  
 
 


