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RESUM DE LA MEMÒRIA 2015 

 
 
      IDENTIFICACIÓ DEL SERVEI                                                          .             

 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 

 
     OBJECTIUS ANUALS                                                                         .             
 

Actualment, el servei de Medi Ambient de l’Ajuntament centra els seus 
esforços en quatre línies de treball principals: 

 
- Gestió d’Entorns Naturals i espais periurbans (senyalització i 

manteniment de camins rurals, espais de la muntanya de Sant Pau i 

Sant Jaume, manteniment de rieres, solars periurbans i borsa de 
terres, horts urbans, etc.). 

 
- Reducció de CO2/ estalvi energètic (certificació energètica d’edificis 

municipals, gestió del PAES, gestió de la subvenció d’eficiència 

energètica en sector residencial al barri de l’Espirall, gestió del LIFE 
‘Vinyes per calor’,...). 

 
- Educació i sensibilització ambiental (Cicle d’activitats Els diumenges a 

Sant Pau, activitats educatives per escoles i IES, subvencions per 

activitats de medi ambient,...) 
 

- Control ambiental (control de la contaminació acústica, contaminació 
atmosfèrica i governança radioelèctrica).  

 

      ACCIONS DESTACADES                                                                   .             
 

 
GESTIÓ D’ESPAIS NATURALS I PERIURBANS: 
 

- Preparació del projecte “Winewalk – creació d’un sender interpretatiu, 
experiencial i accessible de la cultura del vi del Penedès, 

conjuntament amb el Servei de Turisme, pel qual s’ha obtingut un 
ajut del Departament d’empresa i ocupació. Es tracta d’un projecte 
trianual, amb un cost de 385.000 € i que compta amb un 

finançament per part de la Generalitat de 175.000 €, que permetrà 
actuar sobre el camí de la Bleda, i sobre el tram urbà per accedir a 

l’inici del recorregut. 
- Actuacions a l’Espai Muntanya de Sant Jaume a través del programa 

Vilafranca Inclusió: plantació de més de cinquanta arbres de diferents 
espècies, adequació d’un nou espai d’aparcament, creació d’una zona 
d’arboretum de fruiters, i d’una bassa temporal per a la reproducció 

d’amfibis, entre d’altres. 
- Actuació al camí de la Serreta a través d’una subvenció de la 

Diputació de Barcelona. 
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- Actuació a la riera de Llitrà a través d’una subvenció de l’ACA, 
executada per Forestal Catalana. 

- Senyalització dels itineraris “Parc d’Olèrdola” i “La Muntanyeta”, i 
disseny de l’itinerari a “Sant Sebastià dels Gorgs”. 

- Condicionament d’un espai per hort escolar a l’Escola Sant Josep. 
 

REDUCCIÓ DE CO2/ESTALVI ENERGÈTIC. 

- Actuacions en el marc del projecte Life ‘Vinyes per calor 
(www.vineyards4heat.eu) 

- Gestió de la línia d’ajuts econòmics per a la rehabilitació energètica al 
barri de l’Espirall. 

- Tràmits per a les certificacions energètiques dels edificis municipals 
 
 

EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL: 
- Participació en la constitució de l’Agrupació de Defensa Forestal 

número 315, “La Carrerada”, de la qual formen part el Grup 
d’Extinció d’Incendis Forestals (GEIF), el Col·lectiu Ecologista Bosc 
Verd, l’Ajuntament de Les Cabanyes.  

 
CONTROL AMBIENTAL: 

- Controls preventius d’ones electromagnètiques en el marc del 
projecte de governança radioelèctrica de la Generalitat de Catalunya, 
en edificis destinats a serveis socials. S’han realitzat un total de 90 

mesures, consultables al web governancaradioelectrica.gencat.cat. 
- Control de la contaminació acústica segons Decret 176/2009, de 10 

de novembre i ordenança reguladora de sorolls i vibracions al 
municipi de Vilafranca del Penedès. S’han gestionat 9 expedients de 
soroll, 4 dels quals han necessitat sonometria. 

 
 

      OBJECTIUS PROPER EXERCICI                                                   .                                                                                                                       
 
.             

GESTIÓ D’ESPAIS NATURALS I PERIURBANS: 
- Creació i promoció d’un itinerari ciclable i de natura que pugui 

promocionar-se turísticament (Wine Walk Vilafranca) 
- Promoció i consolidació de l’Espai Muntanya de Sant Jaume. Connexió 

d’aquest espai amb la zona urbana mitjançant un carril bici. 

- Completar la senyalització de tots els itineraris de la col·lecció 
“Passejades des de Vilafranca”. 

 
 
REDUCCIÓ DE CO2/ESTALVI ENERGÈTIC: 

- Completar amb èxit les accions vinculades al projecte ‘Vinyes per 
calor’, el qual finalitza el novembre de 2016. 

- Gestionar el tràmit per a la certifiació energètica dels edificis 
municipals afectats segons RD 235/2013 en els edificis que tinguin 

canvi d’ús o que, per altres motius, passin a tenir-ne obligatorietat.  
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- Gestionar els ajuts econòmics en el marc de la subvenció per a la 
rehabilitació energètica dels edificis residencials. 

- Tirar endavant els acords del Ple de 15/12/2015 per avançar envers 
un model energètic més just, sostenible i participatiu.  

 
 
EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL: 

- Fer seguiment i impulsar les accions que es van realitzant en el marc 
del Pacte d’Alcaldes i el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES). 

- Realitzar el cicle anual d’activitats Els diumenges a Sant Pau 
 

 

 

      VALORACIÓ                                                                                   .             
 

Pel que fa a la Gestió d’entorns naturals i espais periurbans, es valora molt 
positivament haver pogut treballar amb el programa Vilafranca Inclusió; 
d’altra banda, s’han trobat fórmules per tal de continuar oferint els serveis 

que s’havien gestionat un cop finalitzat el programa. 
 

També es valora molt positivament haver obtingut finançament pel projecte 
“Wine Walk Vilafranca”, ja que ha de permetre fer una bona intervenció al 
camí de la Bleda. 

 
Pel que fa a la línia Reducció de CO2/estalvi energètic, es valora molt 

positivament la gestió que s’està realitzant des dels diferents serveis de 
l’Ajuntament per culminar amb èxit el projecte de ‘Vinyes per calor’, així 
com la feina feta pels socis del projecte.  

 
També es valora positivament el treball iniciat complementàriament a altres 

serveis com el de manteniment d’edificis, per tal de detectar i portar a la 
pràctica accions d’estalvi i eficiència energètica en els equipaments 
municipals. 

 
 


