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A Vilafranca del Penedès, el dia 2 de novembre de 2021, a les 20.05 hores, en a la 
Sala 3 de l’Escorxador, es reuneix el Consell Municipal de Medi Ambient, presidit 
per la regidora de Medi Ambient Sra. Lourdes Sánchez López, amb l’assistència dels 
següents membres: 
 
 
Isabel Torrents (GEIF), Josep Mª Calaf (tècnic medi ambient Aj. Sta Margarida i els 
Monjos), Vanesa Rafecas Figueras (CUP), Dolors Villaró (VeC), Anna Llovera (AAVV 
Poble Nou), Carme Capdevila (ADF), Núria Pérez (Bosc Verd), Thilo Elmerging 
(Ciutadans), Laura Carbó (tècnica servei de Medi Ambient), Marta Vallès 
(responsable servei de Medi Ambient) i Lourdes Sánchez (regidora de Medi 
Ambient).  
 
S’han excusat d’assistir-hi: Albert Romero (cap Policia Local), David Lozano 
(Associacions de comerciants), Eulàlia Mestres (AAVV Sant Julià), Jordi Gual (tècnic 
de Medi Ambient Aj. de Sant Sadurní) i Núria Bel (Mancomunitat Penedès Garraf). 
 
 
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 la regidora Lourdes Sánchez explica que es farà un 
breu balanç de les intervencions fetes per l’Ajuntament aquest 2021 per tal d’anar 
donant compliment al Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima. En el primer 
Consell de l’any, es va exposar la voluntat de tirar endavant diferents actuacions, 
d’acord amb el pressupost municipal aprovat, i ara se’n fa un retorn. 
 
La Marta Vallès explica que les actuacions més rellevants es poden consultar al nou 
apartat web Vilafranca Energia, que trobaran a mediambient.vilafranca.cat. 
 
En relació a les actuacions que s’han tirat endavant per reduir les emissions de CO2 
atribuïbles directament a l’actuació de la corporació, es pot consultar un apartat on 
es pot veure la producció d’energies renovables en equipaments municipals. 
Actualment, hi ha fins a 8 equipaments municipals on s’està produint energia 
renovable (5 instal·lacions fotovoltaiques, 2 instal·lacions de biomassa i 1 
instal·lació amb solar tèrmica); d’altra banda, està en licitació la instal·lació de 4 
plantes fotovoltaiques més, que s’executaran els propers mesos. 
 
En un segon apartat, es poden consultar les línies d’actuació per a l’estalvi 
energètic municipal. Les principals actuacions són 1) el canvi de làmpades de VSAP 
per LEDs en l’enllumenat municipal, 2) l’estalvi energètic en els edificis municipals i 
3) l’electrificació de la flota. 
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A banda de les emissions directament atribuïbles a l’Ajuntament, el PAESC també 
proposa línies de treball per per reduir les emissions dels habitatges i sector terciari 
de Vilafranca. A banda de fer campanyes comunicatives i xerrades per afavorir el 
canvi de model energètic (actes de la Setmana de la Mobilitat, Setmana de 
l’Energia, etc...), hi ha la proposta de fer línies d’ajuts per a afavorir aquest canvi. 
 
La Laura Carbó explica que continuen vigents les bonificacions del 50% de l’IBI 
durant un màxim de 5 anys (amb el topall del 60% de la inversió realitzada) com a 
motor per incentivar la instal·lació d’aquest tipus d’energia renovable. 
Paral·lelament, està oberta la convocatòria d’ajuts per la rehabilitació i millora 
energètica de l’envolvent d’habitatges al sector residencial (per aïllar façana, 
cobertes i substitució de finestres/balconeres). El període de sol·licituds finalitza el 
31 de desembre de 2021. El període per executar i justificar finalitza el 30 de 
novembre de 2022. Tota la informació es troba a la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Vilafranca (Tràmits) i a les webs dels Serveis municipals relacionats d’Habitatge i 
Medi Ambient (https://mediambient.vilafranca.cat/inici). 
 
També s’explica que el servei de Promoció Econòmica ha obert un període perquè 
les empreses consumidores d’energia puguin accedir de manera gratuïta a una 
auditoria energètica. Tota la informació i el formulari ho tenen a la web de Promoció 
Econòmica (https://promocioeconomica.vilafranca.cat). 
 
 
4.- Es passa al punt 4. Setmana per a la Prevenció de Residus. Aquest setembre, i 
fins el desembre de 2021 hi ha en marxa una nova fase de la campanya Adeu 
plàstics, on a través de la descàrrega de l’app GoZeroWaste (seleccionant el 
municipi de Vilafranca del Penedès) et trobes fins a 30 reptes (10 fàcils, 10 de 
dificultat mitjana i 10 de més dificultat) per tal d’anar avançant cap al Residu Zero. 
També hi ha butlletes físiques als Mercats Municipals (Mercat de la Carn i Mercat de 
Sant Salvador). Cada mes hi ha sorteigs entre totes les persones que han participat 
superant reptes, amb vals per gastar als diferents comerços adherits, o entrades al 
Complex Aquàtic, al teatre Cal Bolet/Auditori, etc. De cara a finals de novembre 
està previst tornar a posar la carpa informativa un dissabte el matí, així com fer 
diferents tallers relacionats, emmarcats en la Setmana de la Prevenció de Residus. 
 
5.- Estat actual del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible. En el darrer Consell es van 
exposar els objectius, diagnosi i propostes del Pla de Mobilitat Urbana.  
 
La Marta Vallès, en primer lloc, explica que el PMU és un document bàsic que 
serveix per configurar les estratègies en la mobilitat del municipi. Té per finalitat 
fomentar modes de desplaçament més sostenibles, accessibles, que augmentin la 
integració social i la seguretat, així com contribuir a reduir la contaminació acústica 
i les emissions.  
 
Després de la fase de participació ciutadana, aquest document es va portar al Ple 
Municipal i es va aprovar inicialment per unanimitat; després, s’ha exposat 
públicament i hi ha hagut un període d’al·legacions; actualment, s’estan contestant 
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les al·legacions i després caldrà donar continuïtat al tràmit ambiental. Es preveu 
que s’aprovi definitivament el primer trimestre de l’any 2022. 
 
6.- En el punt sisè s’explica que la propera activitat que està programada als 
entorns naturals de Vilafranca és la replantació forestal que es realitza anualment 
amb BoscVerd i el suport de l’ADF La Carrerada. Aquest any tindrà lloc el diumenge 
21 de novembre de 2021. El lloc de trobada és a l’inici del camí de la Serreta 
(Ronda de Mar, cantonada c/ Mare Ràfols), a les 11.00 hores. És una activitat 
pensada per totes les edats, i que contribueix a la millora dels entorns de 
Vilafranca, alhora que es donen a conèixer a la ciutadania. 
 
 
 
7.- Es passa al torn obert de paraules. 
 
S’obre un petit debat entorn de les energies renovables al territori, més enllà del 
municipi, per tal de tenir fixats els límits de fins on i com es vol assumir la transició 
energètica tenint en compte l’equitat territorial i podent-se anticipar liderant un Pla 
estratègic que hauria de ser supramunicipal. 
 
La Sra. Núria Pérez pregunta com està el tema d’una possible oficina local 
d’habitatge. La regidora Lourdes Sánchez comenta que s’hi està treballant de 
manera supramunicipal, tant des del Consell Comarcal com des de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf. També demana està informada de les actuacions importants que 
es realitzen, així com que se li contestin les instàncies que fa arribar a 
l’Ajuntament. 
 
La Sra. Dolors Villaró pregunta si està previst tenir un tècnic específic d’eficiència 
energètica. Es comenta que al ser un tema transversal, s’està assumint des de 
diferents Serveis de l’Ajuntament (Promoció Econòmica, Urbanisme, Medi 
Ambient,...). 
 
El Josep Mª Calaf posa èmfasi en què els punts de generació i consum han d’estar 
el màxim de propers i s’han de poder aprofitar les línies existents (d’aquí les noves 
franges horàries en quan al consum). 
 
La Marta Vallès conclou que es continuarà treballant per fer millora contínua en 
quan a les comunicacions de les campanyes i accions que realitza l’Ajuntament per 
tal d’arribar a la ciutadania i també als sectors implicats com les (Entitats, 
API’s,...).  
 
Per finalitzar, la regidora Lourdes Sánchez pregunta als assistents per la millor hora 
de convocatòria dels Consells de Medi Ambient, ja que algunes persones havien 
comunicat que potser es podrien avançar. Després de rebre diferents opinions, es 
comenta que el proper Consell es convocarà a les 19.30 hores. 
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I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.30 
hores de la nit, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 
 La Presidenta,      La Secretària,  
 
 


