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A Vilafranca del Penedès, el dia 11 de juny de 2020, a les 20.05 hores, en sessió 
virtual degut a la crisi sanitària de la Covid-19, 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: 
 
Isabel Torrents (GEIF), Anna Llovera (AAVV Poble Nou), Dolors Villaró (VeC), Núria 
Bel (Mancomunitat Penedès-Garraf), Isabel Martínez (CUP), Núria Rovira (JxV), 
Thilo Elmering (Ciutadans), Marc Queralt i Josep Jané (ADF La Carrerada), Carme 
Capdevila (Federació ADF), Núria Pérez (Bosc Verd), Marta Martínez (cap dels 
Serveis Urbanístics), 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: Jordi Asensi (ERC), Josep Mª Calaf (tècnic Ajuntament 
de Sta Margarida i els Monjos), David Lozano (Associació comerciants de la Girada), 
Leonor Girón (PSC), Jordi Gual (tècnic medi ambient Ajuntament Sant Sadurní). 
 
 
 
1.- La regidora, Lourdes Sánchez López, obre la sessió donant la benvinguda a tots 
els membres presents del consell de Medi Ambient. 
 
 
2.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia aprovant l’acta de la sessió anterior. 
 
 
 
3. En el tercer punt de l’ordre del dia, sobre els nous objectius del Servei, la 
Lourdes Sánchez i la Marta Vallès expliquen que es va haver de cancel·lar la tercera 
fase de la campanya ‘Adeu, plàstics’ que es volia dur a terme a la primavera 2020, 
també es van suspendre les activitats del cicle Els diumenges a Sant Pau. 
 
En canvi, s’han dissenyat noves activitats adaptades a la nova realitat com el 
concurs d’Instagram #VilafrancaNaturaAlBalcó el qual volia potenciar i posar en 
valor el verd a les ciutats, així com revitalitzar el sector de les floristeries del 
municipi. També s’estan generant noves activitats pel turisme de proximitat. Els 
propers tres dissabtes de juny, a les 19.00h, ja s’estrena l’activitat ‘Capvespres a 
Sant Pau’. La inscripció es realitza a través del servei de Turisme. 
 
 
 
4.- Es passa al quart punt de l’ordre del dia en relació sobre el pla de xoc de 
mesures urgents per la crisi social i econòmica derivada de la COVID-19. La 
regidora Lourdes Sánchez explica que degut a la crisi sanitària provocada per la 
Covid-19 s’han dissenyat un pla de xoc per donar respostes a les necessitats de la 
ciutadania. Les prioritats han canviat i s’estan repressupostant i repensant accions i 
eines degut a la nova situació. 
 
Es demana que els grups i entitats que tinguin propostes per fer arribar a l’equip de 
govern, les poden canalitzar a través del correu electrònic del servei de medi 
ambient fins a finals de mes (mediambient@vilafranca.org). 
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S’obre un petit torn de paraules on la Isabel Martínez li agradaria que l’economia 
circular i les energies renovables tinguessin un paper important. El Marc Queralt 
demana que s’aposti per la recollida selectiva i la Núria Pérez que s’aposti 
clarament pels carrils bici i els vianants. 
 
També es comenta que s’ha de vetllar perquè els camins es conservin 
correctament. La Marta Vallès demana que si algú té constància d’alguna incidència 
la pot fer arribar al servei de Medi Ambient. En el cas de la tanca de l’empresa 
Cales de Pachs, van haver de reforçar la tanca existent per temes de seguretat 
quan va començar el desconfinament perquè es van trobar persones a tocar de 
l’activitat de la pedrera, ubicada a Pacs del Penedès. 
 
  
 
5.- Es passa al cinquè punt de l’ordre del dia, en relació a la convocatòria de 
subvencions adreçades a entitats i persones físiques sense ànim de lucre que 
programin activitats en el camp del medi ambient des de l’1 de gener fins al 31 de 
desembre de 2020. La Laura Carbó explica que a principis de juny la Junta de 
Govern Local va aprovar la convocatòria i que en breu serà publicada al BOPB. 
L’endemà de la publicació començarà el període per presentar les sol·licituds, que 
s’allargarà durant 30 dies. La informació es publicarà pels canals habituals (web, 
premsa escrita, butlletí electrònic,...). 
 
 
6.- El sisè punt de l’ordre del dia és en relació a l’hort de Can Gallina s’explica que 
és un espai verd ubicat a l’illa de cases entre els carrers de Cal Bolet, Amàlia Soler, 
General Cortijo i el passeig Rafael Soler. Aquest espai havia estat mantingut fins fa 
poc per l’antic propietari (DEP) fruit d’un acord amb l’Ajuntament quan es va 
urbanitzar la zona. Ara s’enceta una nova etapa i aquest espai municipal té un valor 
històric i natural que es vol conservar (els bancals existents, arbres fruiters,...). A 
curt termini s’ha gestionat la collita dels arbres fruiters que s’ha destinat al Rebost 
Solidari i el Pla d’Ocupació de jardineria n’està fent el manteniment bàsic. 
També es comenta que s’estan plantejant diferents opcions a mig termini per 
aquest espai, ja que es voldria com un espai obert a entitats amb projectes socials i 
ambientals. Si alguna entitat n’estigués interessada pot contactar amb el servei de 
Medi Ambient. 
 
 
7.- Es passa al torn obert de paraules. 
 
La Isa Martínez comenta que amb la nova normativa de recollida de residus es 
preveu una pujada de tots aquells residus que acaben a l’abocador i pregunta com 
està l’estudi que està realitzant la Mancomunitat Penedès-Garraf. 
 
La Lourdes Sánchez comenta que s’està buscant el millor model de recollida per 
cada municipi. La Núria Bel de la Mancomunitat explica que hi ha el preestudi fet i 
que s’estan analitzant les diferents tecnologies que hi ha al mercat per trobar les 
millors solucions. 
 
El tema dels Residus és una inquietud que ha anat sortint en els darrers Consells de 
Medi Ambient, evidenciant que d’alguna manera o altre s’ha de poder canalitzar tot 
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i que aquest àmbit actualment estigui gestionat per Serveis Urbans de l’Ajuntament 
de Vilafranca del Penedès. 
 
També es comenta que hi ha una línia de subvenció oberta per part de Diputació de 
Barcelona per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i que s’està 
treballant conjuntament amb Urbanisme per presentar-hi un edifici municipal. 
 
La Isabel Torrents comenta que fa unes setmanes va veure un abocament de 
brossa prop de la mesquita ubicada al costat de la línia ferroviària. S’anirà a 
inspeccionar i retirar, si s’escau. 
 
També demana informació sobre el seguiment que es realitza a les colònies de 
gats. Es comenta que es demanarà la informació al servei de Salut i que se li 
enviarà per correu electrònic. 
 
La Dolors Villaró demana poder estar informada de quin projecte es presentarà a la 
subvenció de fotovoltaiques podent estar informats abans del proper Consell. 
També pregunta quines accions en mobilitat es volen tirar endavant, ja que hi ha 
un PAESC aprovat, un Pla de Mobilitat en redacció i unes propostes que aprova el 
Ple municipal. 
Finalment, també es comenta que en èpoques de pluja el camí de Prorroig és riera 
en alguns trams i això dificulta el manteniment del camí. 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.10 
hores de la nit, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 
 
 La Presidenta,      La Secretària,  
 
 


