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A Vilafranca del Penedès, el dia 20 de febrer de 2020, 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 per 
la regidora de Medi Ambient Sra. Lourdes Sánchez López, amb l’assistència dels 
següents membres: 
 
Josep Mª Calaf (tècnic de medi ambient Ajuntament de Sta. Margarida i els 
Monjos), Albert Romero (cap de la Policia Local), Eulàlia Mestres (AAVV Sant Julià), 
Isabel Téllez (CUP), Isabel Torrents (GEIF), Jordi Asensi (ERC) Anna Llovera (AAVV 
Poble Nou), Dolors Villaró (VeC), Leonor Girón (PSC), Núria Bel (Mancomunitat 
Penedès-Garraf), David Lozano (Associació comerciants de la Girada), Marc Queralt 
(ADF La Carrerada), Jordi Gual (tècnic medi ambient Ajuntament Sant Sadurní), 
Dolors Rius (regidora de Turisme) Lourdes Sánchez (regidora 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: Miquel Torres (Associació Vinícola Catalana) i Marta 
Martínez (Cap dels Serveis Urbanístics). 
 
 
1.- La regidora, Lourdes Sánchez López, obre la sessió donant la benvinguda a tots 
els membres del nou consell de Medi Ambient i obrint una roda de presentacions. 
 
 
2.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia en relació al Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC). La Marta Vallès explica que el Ple municipal de maig 
de 2019 va aprovar el nou document on es fixen les línies estratègiques per 
aconseguir reduir el 40% de les emissions l’any 2030 al municipi de Vilafranca del 
Penedès, document que es va presentar al consell de Medi Ambient a finals de 
2018. El document es pot consultar a la web municipal (Tema a Tema/Medi 
Ambient/Energia). Les mesures que inclou són de mitigació i també d’adaptació al 
canvi climàtic.  
 
Vilafranca del Penedès es va adherir al nou Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i 
l’Energia l’any 2014, per renovar els compromisos per treballar des del món local 
contra el canvi climàtic. 
 
Algunes accions concretes que es volen tirar endavant durant el present any 2020 
són: aïllament de l’envolvent de l’edifici de l’Àgora, nou punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics (amb pèrgola fotovoltaica), carril bici fins a Sta. Margarida i els 
Monjos unint 5 polígons, entre d’altres. 
 
 
 
3.- Es passa al tercer punt de l’ordre del dia, sobre la campanya Renaturalitzem 
Vilafranca. La Marta Vallès explica la campanya té com a objectius 1) explicar els 
beneficis ambientals, socials i de salut del verd urbà, 2) fer participar a la 
ciutadania perquè s’incrementi el verd urbà privat (promoure jardins, balcons, 
terrats verds...) i 3) explicar les noves pràctiques en la gestió del verd urbà, més 
sostenibles, però que sovint generen queixes. Algunes d’aquestes pràctiques són 
l’eliminació de l’ús del glifosat, la substitució de zones de gespa per prats naturals, 
la sembra d’escocells per afavorir la fauna beneficiosa, o la priorització del control 
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biològic en la lluita contra plagues, entre d’altres. Encara no es disposa de la 
programació definitiva dels actes, però s’avança que el proper dijous 5 de març hi 
haurà una xerrada sobre “El paper del verd a les zones urbanes”, a les 19.30h a 
l’Enològica. També es mostra la imatge de la campanya, i s’avança que es vol fer 
un concurs d’Instagram de balcons, terrasses i jardins urbans. 
 
 
4.- El quart punt de l’ordre del dia és en relació a la campanya Adeu plàstics. La 
Laura Carbó explica que s’està preparant una tercera fase on es posarà èmfasi amb 
l’ús de carmanyoles (envasos reutilitzables), després d’haver fet accions internes 
com a Ajuntament, i després de la primera i segona fase de la Campanya dirigida a 
la ciutadania, on es va posar èmfasi en les bosses plegables reutilitzables i les 
bosses de malla, respectivament. 
 
Així, la 3a fase anirà dirigida als comerços i parades d’alimentació de les següents 
tipologies: carnisseries, peixateries, xarcuteries, pesca salada i olives, gelats i 
congelats que s’hi vulguin adherir.  
 
El sistema per obtenir 1 carmanyola serà el de bescanviar 4 butlletes, ja sigui en 
els comerços adherits o en els punts d’informació que hi haurà als mercats 
municipals (1 compra sense utilitzar plàstics d’un sol ús = 1 butlleta).  
 
La Campanya també tindrà tallers per diferents franges d’edat, reportatges per fer 
difusió a través dels mitjans de comunicació, posts per les xarxes socials,... i també 
es tindrà estand propi a les Fires de Maig, amb tallers de sensibilització i com a 
punt d’informació de la Campanya. 
 
L’objectiu és el de normalitzar i posar a disposició alternatives a l’ús del plàstic d’un 
sol ús a l’hora d’anar a comprar (https://mediambient.vilafranca.cat/adeuplastics). 
 
La Campanya s’organitza transversalment amb Promoció Econòmica (Comerç i 
Mercats), Consum i Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilafranca, amb el suport de 
la Mancomunitat Penedès-Garraf. 
 
 
 
5.- Es passa al cinquè punt de l’ordre del dia on s’explica que el proper 25, 26 i 27 
de febrer de 2020 es celebrarà a Vilafranca una Trobada internacional del projecte 
Agrobioheat, que tracta sobre valorització de diferents tipus de biomassa. 
Aprofitaran l’estada per conèixer de primera mà el que ha sigut el projecte europeu 
LIFE (2014-2017) del Vinyes per Calor (http://vineyards4heat.eu/ca/). 
 
 
 
6.- Es passa a un nou punt en l’ordre del dia, per part de la regidora de Turisme 
Dolors Rius, donat que ens explica en primícia que s’ha renovat per 3r any 
consecutiu la certificació Biosphere. Aquesta certificació es basa en els 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible i és molt transversal. En un primer moment, es 
van entrevistar amb tots els departaments de l’Ajuntament i es va signar una carta 
de compromís. Posteriorment, cada any s’audita i es renoven els objectius a través 
d’un pla de treball anual. 
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La regidora explica que tots formem part d’aquesta destinació turística i que els 
primers beneficiats som la ciutadania que hi vivim. Es vol ser exigent, però 
tolerant, per fer efectiva la millora contínua del municipi. 
 
La Isabel Torrents (GEIF) comenta que hi ha molta feina a fer en la separació de 
residus amb els grans generadors (restaurants,...). 
 
 
7.- Es passa al Torn Obert de paraules. 
 
El Jordi Asensi (ERC) demana deixar constància que amb el sistema actual no 
complirem els objectius de reciclatge que fixa la normativa europea. En aquest 
sentit, la Núria Bel (Mancomunitat Penedès-Garraf) explica que s’està estudiant 
molt acuradament municipi a municipi quin sistema seria millor per arribar al 50% 
de reciclatge que fixa la UE. 
 
El Jordi Asensi comenta que la campanya Adeu plàstics li sembla molt bé però que 
creu que caldria promocionar els sistemes de devolució, dipòsit i retorn. S’explica 
que l’Ordenança Fiscal de residus preveu una bonificació pels comerços que tenen 
SDDR, però que per l’any 2019 ningú ho havia sol·licitat. 
 
En relació a la riera de l’Adoberia, el Jordi demana quines actuacions s’han realitzat 
i si hi ha previst treure el dipòsit de vehicles que hi ha ubicat molt a prop de la 
riera, ja que podria generar contaminació degut als olis o als combustibles. La 
Marta Vallès explica que s’hi ha fet vàries actuacions de retirada de canyes i 
plantació d’espècies de ribera, i que aquest any està previst que la reforestació que 
es fa anualment amb Bosc Verd es faci allà. Respecte al dipòsit de vehicles, es 
comenta que està en una zona qualificada pel POUM com a zona d’equipaments. 
L’Albert Romero explica que en el dipòsit de vehicles no s’hi fa cap operació de 
desballestament, senzillament s’estan allà fins que es retiren. 
 
El Jordi Asensi comenta que al solar de Cal Mencia de la zona de Sant Pau sovint hi 
fan festes i generen problemes de sorolls i de trànsit. El cap de la Policia explica 
que si es reben queixes s’hi va, i que es tracta d’un solar privat. 
 
Finalment, també pregunta pel baixador de l’AVE i fa referència al que es va discutir 
en el ple. Exposa que si es vol una parada de l’AVE hauria de ser dins el nucli urbà, 
i no en un espai que generi més mobilitat motoritzada. 
 
La Dolors Villaró pregunta si en el Pla de Mobilitat es parlarà dels camins escolars. 
Comenta que l’equip de govern parla de pacificar el trànsit en el centre, però que 
també cal tenir en compte que hi ha escoles que no estan al centre, i on també 
caldria pacificar el trànsit.  
 
També es corrobora la prohibició per Ple municipal (febrer de 2016) d’utilitzar 
glifosat pel control d’herbes a tot el municipi. Seguidament comenta que hi ha 
molts coloms prop del carrer Pere Alegret i les antigues instal·lacions de Cal Berger. 
Es comenta que es passarà la incidència al servei de Plagues i Salut de 
l’Ajuntament de Vilafranca. Finalment, pregunta si l’any vinent es tornarà a posar la 
pista de gel. 
 
En Marc Queralt comenta que la pista de gel d’aquest Nadal a Andorra era de 
plàstic. 
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La Isabel Téllez demana que en un Consell de Medi Ambient es parli de residus tot i 
que aquest tema no es porti des del servei de Medi Ambient, ja que s’ha demanat 
moltes vegades. També voldria conèixer les dades d’ús municipal dels vehicles 
elèctrics pels desplaçaments de tècnics i/o polítics (MEC Carsharing). 
 
Finalment, l’Anna Llovera comenta que ha detectat processionària a la zona del pi 
de la Serreta. Es comenta que és un espai privat, però que des del servei de Medi 
Ambient contactarem amb el propietari. 
 
Per últim, la Marta Vallès comenta que es volia fer una petita dinàmica per recollir 
les inquietuds dels participants del Consell de Medi Ambient en relació a propers 
temes a debatre en el sí del consell. Com que no hi ha massa temps, es proposa 
que qui vulgui pot escriure les seves propostes en un post-it (o enviar-les via 
correu) i a continuació es mostren les propostes sorgides: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.40 
hores de la nit, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 
 La Presidenta,      La Secretària,  
 
 


