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A Vilafranca del Penedès, el dia 29 de març de 2022, a les 19.35 hores, a la sala 
Pau Boada de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 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), Dolors Villaró (VeC), Anna Llovera (AAVV Poble Nou), Marc Queralt (ADF 
La Carrerada), , 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: Eulàlia Mestres (AAVV Sant Julià), Thilo Elmering 
(Ciutadans) i Marta Martínez (cap servei d’Urbanisme). 
 
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 una 
presentació de l’evolució de les dades i consums, tant de l’Ajuntament com de 
municipi, veient l’evolució de les dades del PAESC (Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima). 
 
La Laura Carbó explica, tal i com es pot veure en la presentació en suport digital, la 
cronologia dels compromisos adquirits a l’apartat antecedents, els nous objectius de 
reducció vigents de reduir el 40% de les emissions l’any 2030 i, a continuació, es 
posen en valor algunes actuacions fetes explicant que l’evolució dels consums va 
molt lligada al context socioeconòmic de l’any en qüestió.  
 
Algunes de les actuacions gestionades per diferents Serveis de l’Ajuntament i que 
han donat peu a la reducció de consums han estat, per exemple, la posada en 
marxa de noves instal·lacions fotovoltaiques com a la casa de la Festa Major, casa 
Feliu, Vinseum, escola Mas i Parera, etc,...així com la nova marquesina fotovoltaica 
en els carregadors públics del centre Àgora. També es treballa per aconseguir la 
certificació energètica de màxima eficiència (A) en totes les rehabilitacions i nous 
equipaments públics. També s’explica que continuen vigents les bonificacions de 
l’IBI per haver-se instal·lat plaques solars més enllà del què obliga la normativa, i 
es posen diferents exemples de millores en l’àmbit de la mobilitat municipal com els 
nous busos híbrids que van començar a operar l’any 2021 amb la nova licitació del 
transport públic.  
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Paral·lelament a les emissions directament atribuïbles a l’Ajuntament, el PAESC 
també proposa línies de treball per reduir les emissions dels habitatges i sector 
terciari de Vilafranca. És en aquest sentit que s’explica la convocatòria d’ajuts a la 
rehabilitació energètica d’envolvents d’habitatges per tal d’ajudar-los a posar-se al 
dia en quan als aïllaments de coberta, façana i substitució de tancaments (finestres, 
balconeres). 
 
En la convocatòria 2021 hi va haver un total de 84 sol·licituds (74 favorables, 2 
desfavorables i 8 desestimades per exhauriment de pressupost). 
 
La partida pressupostària que es va destinar als ajuts va ser de 120.000 euros. 
Aquesta convocatòria va suposar una inversió global en pressupostos de més de 
530.000 euros. 
 
El Ple municipal d’aquest mes de març ha aprovat una nova partida dotada també 
amb 120.000 euros per poder tirar endavant una nova convocatòria d’ajuts aquest 
any 2022. 
 
4.- Es passa al punt 4 d’actuacions de restauració ambiental a la riera de l’Adoberia 
durant l’any 2021. La regidora comenta que en molts consells de medi ambient 
diversos membres havien demanat que es fessin actuacions de millora de la riera 
de l’Adoberia; recollint aquesta demanda, el passat 2021 es va sol·licitar un ajut a 
l’Agència Catalana de l’Aigua per a fer-hi actuacions de millora, i es va obtenir un 
ajut de 14.000€. La Marta Vallès explica que la passada tardor s’ha fet una 
intervenció a la zona de la UA20, amb els objectius de retirar vegetació invasora, 
tant canya americana (Arundo donax) com ailants (Ailanthus altissima), retirar 
sediments acumulats i replantar vegetació de ribera. Durant el 2022 es preveu fer 
diverses tasques de manteniment. L’ADF La Carrerada ha organitzat una jornada de 
replantació amb l’Institut Nou de Vilafranca, i també es va fer una altra jornada de 
reforestació amb l’Institut Vilafranca 2. És una manera de donar a conèixer el 
projecte i implicar als més joves en la cura de l’entorn.  
 
El Marc Queralt comenta que caldria reforçar la comunicació d’aquest tipus de 
projectes, ja que si no s’explica bé, la gent pot percebre-ho com que senzillament 
s’ha eliminat vegetació: és una actuació que en els primers estadis pot semblar 
molt agressiva per l’entorn. S’enceta un debat entre els assistents sobre la 
necessitat de comunicar millor aquest tipus d’actuacions i de si caldria plantejar-se 
campanyes de pagament a través de les xarxes socials per posicionar que les 
notícies mediambientals puguin arribar al màxim de ciutadania. 
 
L’Anna Llovera s’ofereix per fer difusió a través de l’Associació de Veïns/es, si es 
considera que és un canal adequat per fer arribar determinades propostes. 
 
La Isabel Torrents explica una activitat de reforestació que van portar a terme un 
diumenge al matí amb l’IES Nou de la Girada, amb un dels grups que tenen un 
suport i seguiment específic. Es van plantar entre 40 i 50 plançons i l’experiència es 
va valorar de manera positiva. 
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5.- Línia d’ajuts 2022 a entitats que treballen en el camp del Medi Ambient.  
 
La regidora Lourdes Sánchez exposa que està obert el període fins el 22 d’abril per 
sol·licitar ajuts en el marc de la convocatòria per persones físiques i entitats sense 
ànim de lucre que programin activitats en el camp del Medi Ambient entre l’1 de 
gener i el 31 de desembre de 2022. 
 
Les sol·licituds es poden presentar on line a través del tràmit específic de la seu 
electrònica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès (https://seu.vilafranca.cat). 
 
6.- En el punt sisè la regidora explica que en el Consell que es va fer just abans del 
COVID, es va explicar que es volia tirar endavant la campanya Renaturalitzem 
Vilafranca, amb els objectius de: 
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...) 
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 biològic en 
la lluita contra plagues, entre d’altres. Finalment, a la primavera del 2020, a causa 
del COVID només es va poder fer una xerrada el 5 de març i el concurs d’Instagram 
Vilafranca Natura al Balcó. 
 
La Marta Vallès explica que aquest any es volen reprendre els actes, i que ja es 
poden trobar al web: https://mediambient.vilafranca.cat/entorn/renaturalitzem-
vilafranca/activitats-primavera-2022 
 
A partir del 20 d’abril, hi haurà un Curs d’Horticultura Ecològica, els dimecres a la 
tarda, a l’Escorxador; el programa “Planta’t al Mercat”, per potenciar les parades de 
planter del Mercat dels Dissabtes, i els horts de proximitat, i passejades guiades i 
altres activitats amb el suport d’entitats, com ara una jornada de neteja el 7 de 
maig, amb el suport de Penedès Verd. 
 
 
7.- Es passa al torn obert de paraules. 
Aquest punt queda sense preguntes, donat que ja s’han anat plantejant durant la 
reunió segons els punts tractats en l’ordre del dia. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.00 
hores del vespre, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 
 
 La Presidenta,      La Secretària,  
 
 


