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A Vilafranca del Penedès, el dia 26 de gener de 2021, 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: 
 
Anna Llovera (AAVV Poble Nou), Dolors Villaró (VeC), Núria Bel (Mancomunitat 
Penedès-Garraf), Isabel Martínez (CUP), Jordi Gual (tècnic de Medi Ambient Aj. de 
Sant Sadurní), Jordi Asensi (ERC), Marc Queralt (ADF La Carrerada), Núria Pérez 
(Bosc Verd), Núria Bel (representant de la Mancomunitat Penedès Garraf), Aureli 
Ruiz (regidor d’Hisenda, Serveis Centrals i Projectes Estratègics i Mobilitat), David 
Martínez (tècnic de residus de la Mancomunitat), Marta Martínez (cap dels Serveis 
Urbanístics), 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 Albert 
Romero (Inspector Cap de la Policia Local). 
 
 
 
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 el regidor Aureli Ruiz presenta el punt 
principal de l’ordre del dia, en què la Mancomunitat Penedès-Garraf donarà a 
conèixer l’estudi en relació al model de recollida de residus que proposa pels 
pròxims anys pel municipi de Vilafranca del Penedès. 
 
El Sr. David Martínez, tècnic de la Mancomunitat Penedès-Garraf, inicia la 
presentació contextualitzant l’estudi realitzat amb la normativa catalana i europea 
en què la Directiva Marc 2008/98 de 19 de novembre i la Directiva 2018/851, de 30 
de maig estipula que s’ha d’assolir el 55%, 60% i 65% pels anys 2025, 2030 i 
2033, respectivament. Cal garantir els objectius de reciclatge des dels principis 
d’eficiència, eficàcia, qualitat i sostenibilitat econòmica del servei públic. 
 
La nova licitació ha de ser el punt d’inflexió per aconseguir un nou model de gestió i 
recollida de residus, amb uns objectius que són ambiciosos si analitzem la situació 
de partida actual.  
 
La Mancomunitat Penedès-Garraf proposa pel municipi de Vilafranca del Penedès el 
model de recollida selectiva amb identificació d’usuaris i contenidors tancats, amb 
el suport de les TIC en la gestió (projecte Manco-Smart). El sistema permet que es 
mantinguin i s’adaptin els contenidors en superfície existents (model Easy), així 
com mantenir els contenidors soterrats que puguin haver al municipi. La tecnologia 
a implantar permetria identificar l’usuari amb targetes RFID passives i amb 
possibilitat d’ús de bosses marcades amb QR. 
 
Els contenidors intel·ligents permeten una possible compatibilitat amb el pagament 
per generació. 
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Les conclusions de l’estudi que es presenten avui són el resultat del benchmarking i 
de l’anàlisi multi criteri realitzat. El model proposat permetria: 
 

- Arribar al 65% de recollida selectiva. 
- Aconseguir els objectius de reciclatge amb un temps raonable. 
- Tenir l’accés als contenidors controlat per l’usuari. 
- Un 25% menys de costos d’explotació. 
- Tenir sensors volumètrics per optimitzar rutes de recollida. 
- Garantir usuaris satisfets, ja que poden accedir als contenidors les 24h del 

dia, els 7 dies de la setmana. 
 
També cal destacar que dins d’un mateix model de recollida i ha diferents sistemes 
de recollida. Així, caldrà treballar a part els voluminosos, la recollida dels grans 
generadors, etc. 
 
En breu es realitzaran 2 proves pilot a Santa Margarida i els Monjos i a Sant Pere 
de Ribes (aquest seria homologable a Vilafranca del Penedès al tenir contenidors 
model Easy), les quals permetran tenir dades reals de diferents opcions, passant de 
les dades teòriques a les dades reals de les proves pilot. 
 
S’obre un petit torn de paraules en què l’Anna Llovera explica el sistema de línia 
única de recollida de residus, en què la ciutadania només ha de separar la fracció 
orgànica de la resta de residus, fent-se la separació a posteriori de la recollida, com 
passa en alguns altres països. També s’esmenta que es veu difícil la implantació 
donat que Catalunya està basant la recollida en la separació en origen, i s’afegeix 
que la qualitat del què es recull es veu afectat en els models de línia única. 
 
El Jordi Asensi comenta que és un defensor del sistema porta a porta, el qual 
permet que la recollida selectiva assoleixi valors al voltant del 80%. També 
comenta que s’haurien d’intentar recuperar els voluminosos i que veu interessant el 
pagament per generació. Finalment, comenta que l’educació ambiental ajuda en els 
objectius i dóna un marge de millora, però els resultats són limitats. 
 
Per finalitzar aquest punt, la regidora Lourdes Sánchez agraeix la presentació i el 
regidor Aureli Ruiz especifica que ara s’inicia un procés polític per proposar i rebre 
propostes. 
 
 
5.- En el quart punt es passa a comentar el pressupost municipal en l’àmbit de Medi 
Ambient. El regidor Aureli Ruiz exposa que el pressupost per l’any 2021 és el més 
alt de la història, i que pivota en 3 eixos que tenen com a objectiu reactivar 
l’economia, fer front a les necessitats socials urgents i donar més qualitat de vida a 
la ciutat, i això passa per fer-la més sostenible.  
 
Es comenta que es preveuen inversions importants que ajudaran a tirar endavant 
les actuacions definides en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, en 
relació a l’eficiència energètica, l’impuls a les energies renovables, la mobilitat 
sostenible, etc. Destaquen la connexió per a vianants i bicicletes amb Santa 
Margarida i els Monjos, inversions per anar electrificant la flota municipal i 
inversions per l’adequació de camins, entre d’altres. També les inversions 
vinculades al Pla d’Intervenció Integral del Centre i carrer Comerç i les 
reurbanitzacions associades, que obren la porta a fer espais urbans amb 
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il·luminació LED, aconseguir més espai per a vianants i bicicletes en detriment dels 
cotxes i un verd urbà de major qualitat. Així mateix, les inversions destinades a la 
rehabilitació d’habitatges, són una oportunitat per tenir un parc d’habitatges socials 
cada cop més eficient i a incorporar-hi instal·lacions d’energia renovable, com s’ha 
fet a la Casa Feliu. Per últim, destacar que es preveu una partida específica per a la 
millora de l’enllumenat i l’eficiència energètica, i una partida per a la renovació 
d’instal·lacions obsoletes d’edificis municipals. 
 
La regidora Lourdes Sánchez comenta que el pressupost en Medi Ambient s’ha 
triplicat aquest any i que és transversal en diferents serveis de l’Ajuntament. 
 
Així mateix, es comenta també que es traurà una línia de subvencions adreçades 
als particulars per a la millora de l’eficiència energètica i rehabilitació d’edificis, i 
que es mantenen de manera complementària les bonificacions fiscals en l’IBI per 
als habitatges que incorporen instal·lacions d’energia solar fotovoltaica. 
 
 
6.- El cinquè punt de l’ordre del dia és en relació a l’Hort de Can Gallina. En 
l’anterior Consell de Medi Ambient es va comentar la defunció de l’antic propietari, 
que fins aleshores havia gestionat aquest espai municipal fruit d’un acord amb 
l’Ajuntament. Es va explicar que l’ADF estava interessada en tirar endavant un 
Viver Forestal i ubicar-lo en aquest espai. Es va iniciar una nova etapa en què 
l’Ajuntament de Vilafranca es feia càrrec del manteniment.  
 
La Sra. Marta Vallès explica que el passat mes d’octubre, l’ADF i l’Ajuntament de 
Vilafranca del Penedès van signar un conveni pel que l’Ajuntament cedia l’ús 
temporal i a precari d’una superfície de 100 m2 de la parcel·la de l’Hort de Cal 
Gallina a l’ADF per a destinar-lo com a Viver Forestal. 
 
Paral·lelament, l’ADF va presentar el projecte “Escola del Foc” als premis de 
Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. El passat mes de 
novembre de 2020 van saber que havien resultat guanyadors. En aquest projecte, 
a banda de la construcció i manteniment del Viver Forestal, l’entitat proposava fer 
un espai expositiu on s’expliqués la importància dels ecosistemes forestals al 
Penedès i el perill que el foc representa, a més de les tasques que es fan des de les 
ADF. 
 
Per tal de donar suport a aquesta actuació, des de l’Ajuntament de Vilafranca, es 
farà una petita intervenció a l’espai, molt conservacionista, netejant la zona de 
coberts, retirant els elements d’amiant presents i adequant un accés a l’espai. 
 
 
7.- Es passa al torn obert de paraules. 
 
El Jordi Asensi comenta que s’han realitzat moltes actuacions per a la millora de la 
riera de Llitrà, mentre que la riera de l’Adoberia és la gran oblidada.  
 
La Marta Vallès contesta que aquest any s’han fet algunes actuacions d’eliminació 
de canya i plantació, i que també estava prevista una reforestació amb Bosc Verd 
(que no es va poder dur a terme a causa de la pandèmia). Així mateix, de cara al 
proper any també està previst de fer diverses actuacions. 
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El Jordi Asensi comenta que al DOGC de 19 de gener hi havien dos edictes pels 
quals es posava a informació pública els expedients d’ampliació de l’àrea de caça B-
10.292 i de l’àrea de caça B-10.258, els dos dins el terme municipal de Vilafranca i 
pregunta si se n’està al cas a nivell municipal. 
 
La Marta Vallès contesta que sí i que és un tema que s’ha treballat conjuntament 
amb els Agents Rurals i les àrees privades de caça dels municipis del voltant de 
Vilafranca. Vilafranca és una zona lliure de caça, fet que significa que qualsevol 
persona que tingui llicència d’armes hi pot venir a caçar. Aquest fet representa un 
problema ja que quan hi ha alguna incidència no se sap qui ha estat, i també 
perquè pot venir gent a caçar que, a diferència del que passa en les zones 
acotades, no coneixen el territori. A les àrees més properes a Vilafranca així com 
als espais més freqüentats (muntanya de Sant Pau, zona esportiva i camí del Vi, 
etc.), es considera que és millor que no s’hi caci per la presència contínua de gent. 
Amb tot, en zones més allunyades de la ciutat, la caça ajuda al control de 
poblacions de conills, senglars, etc. que, en anys amb poblacions elevades, 
provoquen danys als cultius. Si aquesta caça es fa per part de gent del territori i 
dins d’un terreny acotat, els possibles problemes es minimitzen.  
 
D’altra banda, els cotos existents en les poblacions limítrofes, en alguns casos, ja 
entren dins el terme municipal de Vilafranca. És per aquest motiu que es va acordar 
sol·licitar a la Generalitat de Catalunya (que és l’ens competent), la declaració de 
zona de seguretat de caça en la part més propera a la ciutat, així com espais més 
freqüentats, alhora que col·laborar amb els cotos veïns perquè poguessin ampliar la 
seva zona de caça en els espais més allunyats, amb l’objectiu últim que no hi 
hagués zona lliure de caça al municipi. 
 

La Núria Pérez comenta que diversos veïns del barri de la Girada s'havien adreçat a 
Bosc Verd queixant-se que s'havia fet una tala important d'arbres i que prèviament 
no se'ls havia dit res. La Marta Vallès comenta que ha traslladat aquest tema a la 
tècnica de Parcs i Jardins, que li ha comentat que en aquesta zona està previst 
realitzar-hi una plantació important (que superarà el nombre d'arbres que es van 
talar) i que s'explicarà prèviament l'actuació als veïns, millorant així el circuit de 
comunicació. 

La Marta Martínez comenta que està prevista una intervenció de reurbanització 
d’una part de la rambla de la Girada on una part del paviment està malmès pels 
arbres existents. 
 
La Dolors Villaró demana que els membres del consell de Medi Ambient puguin 
estar informats de temes que s’han explicat al Consell de Medi Ambient, com la 
subvenció per plaques solars fotovoltaiques a l’edifici de l’Ateneu, abans de rebre la 
informació per la premsa. 
 
 
I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a les 22.00 
hores de la nit, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 La Presidenta,      La Secretària,  
 
 


