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A Vilafranca del Penedès, el dia 29 de maig de 2018, 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: 
 
Josep Jané (ADF), Miguel Tarrada Muñoz (Partit Popular), , Jordi Asensi (ERC), 
Josep Maria Calaf (Tècnic de medi ambient), Núria Pérez (Col·lectiu Ecologista Bosc 
Verd), Albert Romero (Inspector en cap de la Policia Local), Rosa Mª Bujaldón 
(Consorci Sociosanitari Ricard Fortuny), Martí Compte (PDECat), Miquel Medialdea 
(PSC), Sílvia Raventós (Unió de Botiguers de l’Espirall), Josep Mª Martí (Regidor de 
Medi Ambient), Laura Carbó (tècnica del Servei de Medi Ambient) i Marta Vallès 
(tècnica responsable del Servei de Medi Ambient). 
 
S’han excusat d’assistir-hi: Marta Martínez (Cap dels Serveis Urbanístics), Jordi 
Gual (Tècnic de medi ambient), Carme Capdevila (Federació ADF Penedès Garraf) i 
Isabel Téllez Ramiro (CUP). 
 
 
 
1.- El regidor, Josep Maria Martí, obre la sessió aprovant l’acta de la sessió anterior. 
 
2.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia en relació als actes organitzats en 
motiu de la Setmana de l’Energia. La Laura Carbó explica que s’han organitzat 4 
activitats diferenciades segons el públic objectiu a qui van dirigides.  
 
La primera es realitza el 5 de juny a l’Enològica. És una jornada tècnica sota el títol 
‘L’energia fotovoltaica a l’empresa. Aplicacions i experiències’, amb l’objectiu de 
treure mites, explicar l’estat actual de la legislació i donar a conèixer eines i casos 
pràctics al voltant d’aquesta energia. 
 
La segona activitat és un joc de carrer ‘Juguem amb energia’ i un punt d’informació 
energètic adreçada a un públic familiar, que es realitzarà el 10 de juny, d’11 a 13 
hores a la rambla Sant Francesc. 
 
La tercera activitat anomenada ‘Gestió descentralitzada de l’energia’ es realitzarà a 
l’Enològica el 13 de juny, de 9 a 14 hores, amb l’objectiu d’explicar diferents 
experiències, amb casos pràctics europeus, de com gestionar les necessitats 
energètiques locals. 
 
La última activitat es realitza el 14 de juny i és una xerrada adreçada a les 
comunitats de veïns sobre com ‘Reduir la despesa i millorar el confort’, i es 
celebrarà al local de l’AAVV Barceloneta- Sant Magí. 
 
 
3.- Es passa al tercer punt de l’ordre del dia, sobre Actuacions d’eficiència 
energètica en edificis i a l’espai públic municipal. La Marta Vallès explica que, des 
que l’any 2009 es va aprovar l’Adhesió al Pacte d’Alcaldes i, més tard, al 2011, es 
va aprovar el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible, s’han anat fent moltes actuacions 
des dels serveis municipals per a la reducció del consum energètic i el foment de 
les energies renovables. S’hi ha treballat des de diferents serveis però el pes més 
gran de les actuacions recau en el Servei d’Urbanisme. 
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Ara que ja es porta uns anys treballant-hi, es poden veure estalvis aconseguits i 
actuacions ja finalitzades, i senzillament es volia fer un retorn al Consell d’algunes 
de les actuacions més destacades. 
 
Pel que fa a les Actuacions de millora de l’eficiència energètica en edificis 
municipals existents, destaquen les intervencions a la Biblioteca Torres i Bages, a 
l’Escola Municipal d’Arts Arsenal , i d’altres actuacions en escoles i llars d’infants. 
Les actuacions han consistit, principalment, en millorar l’aïllament dels envolvents, 
substituir l’enllumenat per LEDs i substituir calderes per d’altres més eficients, 
aconseguint reduccions de consum que en alguns casos han arribat a la meitat, i 
amb estalvis de 10.000€/any en alguns edificis. 
Pel que fa al Foment de les energies renovables en edificis municipals, destaquen la 
Xarxa de Calor de la Girada, alimentada per biomassa de la vinya, una caldera de 
biomassa als vestidors del camp de futbol, les instal·lacions fotovoltaiques a l’Arxiu 
i a l’escola Mas i Parera, o les instal·lacions d’energia solar tèrmica del Complex 
Aquàtic. 
 
Pel que fa als nous edificis que ara es projecten, es fa de manera que puguin 
obtenir la qualificació energètica A. 
També es comenten actuacions per a la promoció de l’eficiència energètica i 
energies renovables a l’habitatge privat, les actuacions per a la millora de 
l’eficiència en l’enllumenat públic, i actuacions per a la millora de la movilitat 
elèctrica i la mobilitat tova. 
 
El Toni Peñafiel demana si se li podrà fer arribar les dades d’ús del Bicibox. També 
comenta que alguns municipis han subvencionat cobertes verdes en edificis, com 
una manera de reduir les transmitàncies tèrmiques d’aquestes parts de les 
envolupants dels edificis. 
 
El Jordi Asensi proposa que es pugui establir una línia d’ajuts a entitats que vulguin 
tirar endavant projectes per a la reducció del CO2 amb els estalvis aconseguits en 
les diferents actuacions. 
 
4.- Es passa al quart punt de l’ordre del dia, en relació a les ‘Mesures per al foment 
de la biodiversitat en els espais verds de Vilafranca i els seus entorns’. La Marta 
Vallès explica que des de fa uns anys, des del Servei de Parcs i Jardins, i també des 
de Medi Ambient, pel que fa als entorns, s’està intentant treballar de manera que 
s’afavoreixi més la biodiversitat, i que això va en la línia de tenir un territori més 
saludable. Que, entre d’altres actuacions, es redueix la poda dels arbres, es 
prioritzen els tractaments biològics, s’han instal·lat caixes niu d’ocells insectívors i 
ratpenats, es potencien els prats naturals, etc.  
 
Una de les actuacions més rellevant és que, des de fa dos anys, no s’utilitza el 
glifosat, i aquest fet comporta que hi hagi molta més presència d’herbes a la ciutat, 
i sobretot aquest any, que hi ha hagut una primavera molt plujosa. Això està 
generant moltes queixes, però cal explicar a la gent que la presència d’herbes és 
beneficiosa, i que no es podran mantenir tots els espais com fins ara. 
Es volia explicar al Consell de Medi Ambient, perquè hi ha persones i entitats que 
poden ajudar a difondre aquest missatge. 
 
 
5.- Es passa al Torn Obert de paraules. 
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El Martí Compte pregunta com està el tema del control de coloms. En algun consell 
de medi ambient s’havia comentat que se’ls estava donant un menjar que els 
esterilitzava i volia saber com està el tema. La Marta Vallès comenta que es 
traslladarà la consulta al Servei de Salut de l’Ajuntament, que és qui porta el tema 
dels animals urbans. (Nota: des del Servei de Salut ens han traslladat que aquesta 
informació es troba disponible al web municipal: 
http://salut.vilafranca.cat/proteccio-de-la-salut-publica/els-animals-urbans/els-
coloms). 
 
El Toni Peñafiel demana si se li podrà fer arribar l’Estudi sobre el Mosquit Tigre que 
es va realitzar durant el 2017.  
 
El Jordi Asensi comenta que caldria fer Consell de Medi Ambient cada 3 mesos, 
segons el que posa en els estatuts, i no cada sis mesos.  
 
També comenta que s’estan començant els treballs per elaborar el Pla Territorial del 
Penedès, i que seria bo que en algun Consell de Medi Ambient es tractés aquest 
tema de manera monogràfica, ja que pot tenir moltes afectacions territorials.  
 
També vol tornar a posar de manifest que caldria fer alguna cosa en relació al solar 
de l’antic pati de Cal Mencia que hi ha a les Clotes. Un model a seguir seria fer el 
que s’ha fet a la muntanya de Sant Jaume, on s’ha condicionat un espai pel lleure 
de la ciutadania; en aquest solar, no hi ha cap control, sovint presenta un estat de 
deixadesa, a vegades es fa molt soroll, etc.  
 
Per últim, comenta que es va llaurar el camí de Cal Roig, i que això ja es va dir en 
l’anterior Consell. Que caldria que es mirés si es tracta d’un camí públic i que es 
verifiqués si aquesta actuació està permesa. 
 
La Marta Vallès comenta que els representants de la CUP, que avui no han pogut 
assistir al Consell, li han demanat que exposi que al consell del 17 de novembre de 
2016 es va prendre el compromís 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, i que el regidor es va comprometre a demanar als tècnics responsables 
de la gestió de residus que vinguessin a un Consell de Medi Ambient per tractar el 
tema en major profunditat. 
 
La Núria Pérez comenta que voldrien saber si hi ha hagut algun canvi en les dades 
de reciclatge a partir del canvi de contenidors i quins són els percentatges de 
reciclatge aconseguits. També proposa que s’estableixi algun tipus d’incentiu per 
incentivar l’ús de la Deixalleria. 
 
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,  
 
 


