
A Vilafranca del Penedès, el dia 12 de març de 2007, a les 20,10 hores, a la sala Pau Boada 
de l’Ajuntament, es reuneix el Consell Municipal de Medi Ambient, en sessió ordinària de 
segona convocatòria, presidit pel Sr. Patro Recober i Caballé, amb l’assitència dels 
següents membres: Josep M. Calaf Gozalo, Ramon Carreño Delgado, Montserrat Espinosa 
Sospedra, Mònica Hill Giménez, Antoni Laguna Herrera representant al Sr. Jordi Alemany 
Iglesias, Rosa Miret Nogués, Teresa Oliveras Grau, Isabel Torrents Sala, Alfred Vallès 
Cabezas, Santi Viadiu Sanz. També és present a la sessió la regidora Sra. Anna Girona 
Alaiza. Actua de secretària la Sra. Mercè Molina Claramunt. 
 
1. El Sr. Patro Recober obre la sessió demanant disculpes per haver ajornat la reunió 

prevista pel dia 14 de febrer, deguda a la impossibilitat d’assistir a la reunió la ponent 
Marta Martínez, cap dels serveis urbanístics, qui havia d’explicar la proposta 
d’urbanització de l’eix ferroviari. 

 
2. A continuació s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
3. Es passa al punt segon de l’ordre del dia, sobre la presentació de l’avantprojecte 

d’urbanització de l’eix ferroviari. El Sr. Patro Recober convida a la Sra. Marta 
Martínez a explicar la proposta guanyadora. 

 
La Sra. Marta Martínez explica que el cobriment i soterrament del ferrocarril a Vilafranca 
millorarà les condicions ambientals, la connectivitat entre barris històricament separats, i 
permetrà que es vagi consolidant el teixit urbà que limita amb aquesta infraestructura. Es 
tracta d’un gran espai urbà amb una superfície de 87.000 m2, dels quals 40.000 m2 
corresponen estrictament a llosa i 47.000 m2 a reurbanitzacions d’àrees perimetrals. 
Comenta que es va convocar  un concurs d’idees, que es van presentar un total de 15 
equips, que se’n van seleccionar cinc segons Curriculum i que aquests cinc presentaren una 
proposta. El projecte guanyador va ser “Sota els Arbres” redactat per Batlle i Roig 
Arquitectes, un equip de reconegut prestigi dins l’àmbit de l’arquitectura, el paisatgisme i 
l’urbanisme. 
 
La Sra. Marta Martínez explica que el projecte parteix de l’anàlisi de Vilafranca des del 
punt de vista de la dotació que té en quant a zona arbrada. Vol crear un gran espai arbrat al 
llarg dels dos quilòmetres d’espai urbà, on l’arbrat i les plantes arbustives siguin 
protagonistes, amb camins, vies interiors i un carril bici pel passeig, dos petits teatres, 
espais esportius i de jocs infantils i un aparcament de vehicles situat al llarg del passeig 
lateral del parc. Comenta també que es va fer un procés de participació ciutadana on es va 
recollir el que els vilafranquins pensaven sobre els usos d’aquest espai: volien zones de joc, 
d’oci, de passeig, zones de bicicletes, teatre a l’aire lliure, etc.  
 
En el torn obert de preguntes, es fan les següents intervencions: 
 
El Sr. Santi Viadiu pregunta sobre els fluxos d’entrada i sortida dels aparcaments. La Sra. 
Marta Martínez contesta que s’ha d’acabar de decidir quins seran els sentits i les seccions 
dels carrers, que són temes que ara s’han començat a treballar amb els serveis de Via 
pública i Policia local. 
 
El Sr. Patro Recober comenta que la idea no és que aquest passeig es converteixi en un 
gran aparcament, però que sí que cal dotar d’aparcament l’estació ferroviària, i que el 



projecte d’urbanització del carrer Comerç preveu una gran plaça de 4.000 m2 on és viable 
fer un gran aparcament que satisfaci la intermodalitat amb Renfe. 
 
La Sra. Mònica Hill comenta que serà important un bon manteniment de la vegetació i que 
amb els mitjans que té Vilafranca en jardineria dubta que l’espai pugui ser lluït; que caldrà 
invertir més en jardineria per poder mantenir l’espai correctament . 
 
El Sr. Josep Cortés, cap dels serveis viaris, contesta que, potser, a banda d’invertir més per 
millorar el manteniment, també hem d’invertir per educar i que s’haurà d’anar cap a una 
jardineria més sostenible.      
   
El Sr. Patro Recober comenta que la gran aportació de l’equip redactor és que planteja 
plantar als laterals i col·loca les zones viàries i d’equipaments al centre, sobre la llosa. 
 
El Sr. Ramon Carreño pregunta si s’han previst les sortides d’emergències. 
 
La Sra. Marta Martínez contesta que ara hi ha un avantprojecte; que dins el projecte sí que 
es delimitaran les àrees d’emergència, les sortides d’emergència i les àrees de seguretat. 
 
4. Es procedeix a passar al punt tercer de l’ordre del dia que fa referència al nou plec de 

condicions per a la contractació del servei de bus urbà. 
  
El Sr. Cortés, cap dels serveis viaris, explica que és un plec continuïsta respecte al servei 
anterior, que s’ha plantejat seguir amb els mateixos autobusos i línies però ampliant dies i 
horari, incrementant la cobertura al Molí d’en Rovira, a La Girada i a la Zona Esportiva, i 
que també es demana que l’empresa que es presenti es pugui integrar tarifàriament a la 
TMB per tal que una persona que vulgui anar a Barcelona pugui comprar un bitllet únic. 
També es demana que els vehicles siguin de pis baix perquè facilitin l’accessibilitat. 
 
El Sr. Vallès pregunta per la freqüència de pas. El Sr. Cortés contesta que actualment no es 
pot modificar perquè s’ha muntat un tipus de bus que fa una ruta molt complerta; que  cada 
circuit triga uns quaranta minuts i que per millorar la freqüència caldria incrementar el 
nombre d’autobusos.     
 
El Sr. Patro Recober  dóna coneixement d’un escrit presentat pel PP, on es demana:  

- que es debati sobre la ruta dels autobusos. El Sr. Recober comenta que difícilment 
es pot dissenyar una ruta d’autobusos amb el conscens de tantes persones, i que per 
tant es va partir de les rutes existents.  

- que el bus sigui gratuït durant les hores d’entrada i sortida d’escoles i instituts. El  
Sr.Recober diu que l’Ajuntament ha tripliclat la consignació respecte l’any passat i 
que és potestat de l’Ajuntament que hi hagi col·lectius que no paguin o que paguin 
menys (p.e. gent gran, que ara ja es fa), i que s’està obert a plantejar que els 
alumnes d’ESO paguin menys o no paguin. 

- que s’avaluï l’impacte econòmic. El Sr. Recober diu que és una dada impossible de 
saber a priori ja que primer s’ha de posar en marxa, veure la quantitat de persones 
que agafen el bus, i després es pot calcular la repercussió econòmica. 

 
S’enceta un petit debat entre els membres assistents. 
 
El Sr. Vallès pregunta per la possibilitat d’allargar les línies als pobles de l’entorn. 



 
El Sr. Cortés contesta que el que fa el plec de condicions és consolidar el que ja es té. 
 
El Sr. Recober contesta que des de l’Ajuntament no es pot organitzar un Servei que afecti a 
altres municipis, que això s’està fent des del Consell Comarcal, i que on s’està tenint una 
actitud més activa és amb els polígons industrials; comenta que s’han iniciat converses amb 
el Consell Comarcal, l’Ajuntament d’Olèrdola i empresaris del P.I. de Sant Pere Molanta.  
 
La Sra.Mònica Hill comenta que estaria bé que el bus tingués horaris i que es donés més 
informació. 
 
El Sr.Cortés comenta que en el plec de clàusules s’han inclòs alguns punts per millorar el 
servei en general. 
 
La Sra. Mònica Hill també pregunta quina freqüència té actualment el bus. 
 
El Sr. Recober contesta que amb les dues línies, matí i tarda, des de qualsevol zona, la 
freqüència serà de mitja hora. 
 
La Sra. Hill demana que quan es tornin a editar els horaris siguin més entenedors i més 
pràctics. Tots els membres hi estan d’acord. També comenta que abans hi havia unes 
rampes davant la parada de l’autobús que no deixava aparcar els cotxes i que ara no hi són. 
 
El  Sr. Cortés comenta que a banda del plec que permet que els concessionaris facin 
propostes de millores, hi ha el Pla de Millora, independent del plec, amb el que s’aniran 
equipant totes les parades per aconseguir que els cotxes no puguin aparcar-hi davant, que 
es pugui pujar amb facilitat, que estiguin ben senyalitzades, etc. 
 
El Sr. Viadiu pregunta si en el plec de clàusules es demana que els autobusos funcionin 
amb biodièsel. 
 
El Sr.Cortés contesta que en el plec hi ha un punt que parla de l’autorització de 
combustibles alternatius.  
 
5.  Es procedeix a passar al 4rt punt de l’ordre del dia, sobre un acord del Ple Municipal del 
17 d’octubre de 2006, perquè es treballi en un protocol de control i informació sobre els 
transgènics. 
 
El Sr. Recober presenta el Sr. Jaume Canals d’Entrepobles i explica que la CUP va 
presentar en el Ple Municipal del 17 d’octubre de 2006, una moció contra els cultius 
transgènics i que una de les coses que es van acordar va ser portar el tema al Consell de 
Medi Ambient i establir un protocol per fer-ne un seguiment i poder-hi incidir des de 
l’Ajuntament. 
 
El Sr. Jaume Canals agraeix la invitació i també agraeix que en el Ple tothom defensés la 
moció. Explica que aquí la problemàtica dels cultius transgènics no és tant a nivell de 
producció sinó en el tema de consum. Explica que s’ha fet un document on hi han 
propostes concretes a nivell informatiu, formatiu, de contacte amb serveis mèdics, socials, 
etc., i que la raó bàsica que hauria de regir el fons de l’actuació de l’Ajuntament seria el 
principi de precaució i el dret a la informació ciutadana.  



 
El Sr. Canals explica que s’està fent una enquesta a la població dels instituts de Vilafranca 
des de l’Escola Universitària d’Infermeria de Blanquerna, sobre l’alimentació dels 
estudiants, per després poder fer recomanacions a l’ensenyament públic sobre el tema 
nutricional. Comenta que aquí seria un dels molts àmbits en el qual l’Ajuntament podria fer 
sentir la seva  sensibilitat.  
 
El Sr.Patro Recober diu que segurament aquest serà l’últim Consell de la legislatura i que 
poder establir un protocol d’actuacions serà complicat. Proposa que des del Servei de Medi 
Ambient s’editi un butlletí monogràfic sobre els cultius transgènics en el marc de la 
col·lecció Vilafranca Sostenible.  
 
Després de parlar-ne abastament tots els membres assistents al Consell, s’ha acordat: 

- Que consti a l’acta la proposta contra els transgènics (veure annex). El Sr. Canals 
comenta breument cada punt de la proposta. 

- Fer un butlletí que doni informació sobre els transgènics. 
- Fer campanyes informatives amb el Centre Vila, Associacions de Comerciants, 

Mercats Municipals, deixant material informatiu. 
- Fer xerrades als instituts deixant també informació. 
- Fer propostes als serveis de menjadors de les escoles i explicar-ho als pares. 

 
6.  Es procedeix a passar al següent punt de l’ordre del dia: altres informacions. 
 
El Sr. Recober comenta que s’ha obert el termini de subvencions per a les entitats que 
realitzen activitats en el camp del medi ambient. 
 
També explica la campanya realitzada sobre la reducció dels residus i la recollida de brossa 
orgànica. En referència a les dades de recollida, ha augmentat la recollida selectiva de 
vidre, cartró i envasos, seguint la tendència dels últims anys, i, a més, ha augmentat 
lleugerament la brossa orgànica recollida selectivament, passant de 1.242 a 1.380 tones (a 
diferència, en aquest cas, de la tendència dels últims anys, que sempre disminuïa). 
També explica que està previst iniciar una campanya amb Mas Albornà on es visitaran les 
comunitats de veïns per explicar la importància de separar la brossa sense impropis. 
 
El Sr. Recober explica que en el proper Ple d’aquest mes de març s’aprovarà l’actuació a la 
muntanya de Sant Pau amb una aportació de 200.000 euros. 
 
Per acabar, el Sr. Recober agraeix la participació de tots els membres del Consell i els 
anima a continuar e els propers Consells. 
 
En el torn obert de paraules, la Sra.Mònica Hill, en representació de la CUP, comenta que 
estan dolguts perquè el regidor d’Urbanisme no ha estat en 4 anys en cap Consell de Medi 
Ambient, que és una manca de respecte cap a les persones que venen voluntàriament a les 
reunions i que aquesta falta d’assistència és greu. 
 
El Sr. Recober contesta que dóna classes a la facultat i que per horaris li és molt complicat 
d’assistir-hi, i que alguna vegada si que ha vingut. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, s’aixeca la sessió, a tres quarts de deu del vespre.          
 



ANNEX 
 
Propostes per a la comissió de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca pel 
desenvolupament de la Moció contra els transgènics aprovada al Ple Municipal del 
passat 17-10-06 
 
 
Sense voluntat de ser exhaustius i amb la seguretat que aquestes propostes comptaran amb 
la complicitat de treball i recursos de tota la Comissió de Medi Ambient per enriquir-ne la 
seva elaboració, els apuntem un seguit d'àmbits d'actuació per anar desenvolupant, 
intentant sempre l'exigible a una administració local. En un context on encara hi ha massa 
preguntes sense resposta sobre els efectes dels transgènics per a la salut i el medi ambient, 
els drets dels consumidors i sobre qui recau la responsabilitat en cas de qualsevol dany, cal 
treballar per enfortir: El principi de precaució i el dret a la informació ciutadana.   
 
 
• Verificar si ja s'han complert tots els acords de comunicació a diferents organismes que 

preveia la Moció. 
 

• A nivell informatiu: 
-> Promoure calendari d'activitats públiques per portar el debat sobre els transgènics a la 
societat vilafranquina: realitat, riscs, arguments pro/contra, prevencions, impactes al 
Sud, impactes als models agrícoles,... 
-> Creació/potenciació de grups o espais de debat al respecte: tele, ràdio,  
-> Establir un protocol per dotar de distintius “establiment lliure de transgènics” al 
locals (comerços, restaurants, escoles, ...) que així ho vulguin acreditar. 
-> Promoure en menjadors públics (escoles, hospital,...) el dret a la informació per a la 
ciutadania respecte del que estan menjant.  
-> Promoure i “obligar” el compliment de la legislació europea pel que fa a l'etiquetatge 
dels productes alimentaris que continguin transgènics en la seva composició. 
-> Demanar informació (i fer-la pública) sobre emmagatzematge productes transgènics. 
-> Contactar, cercar i difondre altres experiències que es facin arreu en el mateix sentit 
que proposa la Moció aprovada i el seu desenvolupament: Cas de la prova pilot (per un 
programa més ampli) del menjador de l'escola Publica de Girona, etc. 
 

• A nivell formatiu: 
-> Promoure la difusió de la legislació de prevenció i etiquetatge respecte els 
transgènics entre tots els agents socials afectats: comerços, restaurants, elaboradors 
d'aliments, explotacions ramaderes, centres formatius, etc. 
-> Editar materials pedagògics al respecte. 
-> Potenciar formació infants i adults respecte l'agroecologia. 

 
• Altres sectors: 

-> Contactar amb sector mèdic: Estat de la qüestió, coordinació accions,... 
-> idem sector docent:  
-> Pagesia: Preveure espais per a l'agroecologia. 
                 Col·laborar/potenciar comerç local: pagesos/consumidors 
-> Pagesia, elaboració d'aliments i comerç local: Concretar accions per evitar que els 
mercats de productes locals (agricultors ecològics i, en general, els agents de tota la 



cadena comercial alimentària local) puguin veure's perjudicats en cas de contaminació 
transgènica.  
-> Educació i serveis socials: Promoure pels menjadors públics d'escoles, instituts, 
hospital, serveis socials, etc, una alimentació sana, amb preferència pels productes 
locals i ecològics. 
 

• Ordenances municipals: 
-> Declarar activitats insalubres i nocives no autoritzables, conforme amb el 
planejament urbanístic, les proves de camp amb llavors o qualsevol altre alliberament 
intencionat d'organismes modificats genèticament amb finalitats experimentals. 

 
 
 


