
A Vilafranca del Penedès, el dia 20 de juny de 2005, 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: 
Jordi Alemany Iglesias, Xavier Ballester Gou, Emili Giralt Via, Mònica Hill Giménez, Rosa 
Miret Nogués, M. Teresa Mora García, Joan Morató Mascaró, Teresa Oliveres Grau, Carmen 
Peñalver Valenzuela, Josep Lluís Porcar Suesta, Isabel Torrents Sala, Alfred Vallès Cabezas, 
Santi Viadiu Sans i Marta Vallès Vallès. També és present a la sessió la regidora Sra. Anna 
Girona Alaiza. Actua de secretària la Sra. Mercè Molina i Claramunt. S’excusa el Sr. Josep M. 
Calaf Gozalo. 
 
 
1. El Sr. Patro Recober obre la sessió presentant als membres del Consell el Sr. Joan Morató 

Mascaró en sustitució del Sr. Eladio García Lodeiro del grup municipal del Partit Popular, 
agraint en nom de tots els membres i en nom propi la dedicació i les aportacions al Consell 
per part del Sr. Eladio Garcia, alhora que dóna la benvinguda al Sr. Morató com a nou 
membre del Consell. 

 
2. A continuació s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
3. Es procedeix a passar al punt 2n de l’ordre del dia. Es tracta d’una proposta d’un membre 

del Consell, el Sr. Vallés, per estudiar la necessitat de fer una ordenança municipal sobre el 
consum d’aigua. 

 
El Sr. Alfred Vallès agraeix a la Sra. Marta Vallés la inclusió de la seva proposta a l’ordre del 
dia.  
Exposa que caldria millorar la gestió que fem actualment de l’aigua, donada l’escassetat del 
recurs en el nostre territori i el règim de pluges irregulars que tenim; en la seva opinió, els 
trasvassaments i embassaments no són la soluciói cal una política hidràulica de major abast i 
uns criteris diferents alhora d’ordenar el territori. Si bé això supera l’àmbit municipal, sí que des 
de l’administració local es poden impulsar coses com ara una ordenança municipal sobre l’aigua 
(alguns municipis ja l’han aprovat) que obligui a reutilitzar les aigües grises per a la cisterna del 
vàter. El consum de la cisterna del vàter representa aproximadament el 40 % del consum 
domèstic d’aigua potable i considera molt important reutilitzar aquesta aigua no massa bruta de 
dutxes, rentadores, etc., i aprofitar-la al mateix edifici per les cisternes de la comunitat. 
 
4. El Sr. Patro comenta que lligat amb el punt anterior hi ha el 3r punt de l’ordre del dia, a 

càrrec del Sr. Sergi Cantó, tècnic de medi ambient de Sant Cugat. Proposa anar avançant en 
l’ordre del dia i rependre el punt 3r quan arribi el Sr. Cantó. 

 
5. Es procedeix a passar al punt  4rt de l’ordre del dia d’informacions diverses. El Sr. Patro 

Recober diu que el primer punt que caldria tractar és el de la vaga d’escombraries. 
 
Pren la paraula la Sra. Anna Girona, regidora de vies públiques, per explicar com s’ha gestionat 
la vaga d’escombraries fins al moment.  
Respecte a les negociacions entre l’empresa FCC i els seus treballadors, comenta que el 
divendres es van trencar però que avui es tornen a reunir, i demà els han tornat a convocar al 
Departament de Treball de la Generalitat, que actua de mediador. 
Respecte a les actuacions realitzades per part de l’Ajuntament, en un primer moment es va 
decidir respectar el dret de la vaga i no actuar (això sí, reforçant la neteja al voltant dels 
contenidors, passos de vianats, etc.). Després de cinc dies d’incompliment dels serveis mínims 
decretats per la Generalitat (únicament s’ha recollit la brossa en alguns punts), es decideix fer un 
decret d’Alcaldia i col·locar grans contenidors als diferents barris de Vilafranca perquè la gent 
pogués anar a abocar la brossa així com recollir la brossa dels punts amb condicions higiènico-
sanitàries més deficients.  
 



 
6. Es procedeix a passar al 3r punt de l’ordre del dia i el Sr. Patro Recober presenta el tècnic 

de Medi Ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat, Sr. Sergi Cantó, qui explicarà els dos 
anys de funcionament de l’ordenança per a l’estalvi d’aigua a Sant Cugat del Vallès. 

 
El Sr. Sergi Cantó agraeix que se l’hagi convidat a explicar l’experiència de Sant Cugat.  
Comenta, en primer lloc, les característiques generals de la població i els motius que porten a 
aprovar l’ordenança: Sant Cugat del Vallès tenia un consum domèstic d’aigua per habitant molt 
superior al d’altres poblacions catalanes. 
Després explica breument els sis sistemes que planteja l’ordenança per a l’estalvi d’aigua: 1) 
reguladors de pressió de l’aigua d’entrada, 2) airejadors per a aixetes i dutxes, 3) mecanismes 
d’estalvi a les cisternes dels vàters, 4) captadors d’aigua de pluja, 5) reutilització de l’aigua 
sobrant de les piscines i 6) reutilització de l’aigua de dutxes i banyeres. 
 
El Sr. Patro Recobert agraeix al Sr. Cantó les explicacions, i en el torn obert de preguntes sobre 
aquest tema, es fan les següents intervencions: 
 
El Sr. Vallés demana si pot explicar més en detall el sistema de reutilització de l’aigua de dutxes 
i banyeres, i pregunta si és molt car. 
 
El Sr. Sergi Cantó comenta que el més costós és l’espai; es tracta d’un dipòsit, un sistema de 
recollida d’aigües que ha d’anar ben senyalitzat com aigua no potable perquè mai hi hagi cap 
problema; Una bomba, dues seria l’ideal, perquè dues bombes funcionant alternativament  
funciona molt millor que no una sola perquè la vida de la instal·lació s’allarga molt, i que no té 
res més, un dipòsit que fa de distribuidor. 
 
El Sr. Vallès pregunta si l’ajuntament ha fet alguna campanya d’estalvi d’aigua, perquè té molts 
dubtes que la gent conegui que hi ha aquest sistema de control de les aigües. 
 
El Sr. Cantó contesta que es van posar cartells a totes les dependències municipals que informen 
dels mecanismes instal·lats (pulsador de doble acció, doble descàrrega, etc). 
 
El Sr. Santi Viadiu pregunta si l’aplicació d’aquesta ordenança implica modificar-ne alguna 
altra. 
 
Sr. Sr. Sergi  Cantó, diu que no s’ha modificat cap ordenança. Internament, hi ha un circuit nou 
que no existia (les instàncies de llicència d’obres van a Urbanisme i ara també a Medi Ambient). 
 
La Sra. Isabel Torrents, pregunta si s’ha fet alguna campanya a les escoles. 
 
El Sr. Sergi Cantó contesta que se’n va fer una i que ara se’n farà una altra. A la primera es van 
fer uns petits llibres que parlaven de l’estalvi d’aigua, i es va publicar informació a través de la 
pàgina web, la revista i la ràdio municipal, a més d’altres experiències puntuals. 
 
El Sr. Porcar veu una mica perillós que qualsevol persona pugui manipular el sistema de 
cloració de l’aigua i pensa que caldria posar el tractament de l’aigua en mans de professionals. 
 
El Sr. Joan Morató pregunta quin és el consum d’aigua a Vilafranca per persona/dia. 
 
El Sr. Recober contesta que és de 220 litres. 
 
El Sr. Sergi Cantó comenta que es preveu que la Diputació de Barcelona publiqui una ordenança 
tipus sobre l’estalvi d’aigua pels volts del mes d’octubre d’enguany. El Sr. Patro Recober es 
compromet a què, un cop es publiqui, aquesta s’estudii des de l’Ajuntament. 
 



La Sra. Mònica Hill pregunta sobre les mesures d’estalvi d’aigua a Vilafranca en relació al 
Decret de sequera. 
 
El Sr. Patro Recober contesta que una de les accions previstes és fer una campanya de 
conscienciació a la població perquè redueixi el consum d’aigua. Amb tot, en l’actual escenari –
nivell d’excepcionalitat 1-, estem per sota del que el decret marca com a màxim a subministrar: 
no pot superar els 280 litres/ habitant i dia, i el consum mig a Vilafranca és de 220 
litres/habitant i dia, la qual cosa vol dir que estem 60 litres per sota. 
En relació a les piscines d’ús públic, la normativa sanitària exigeix un percentatge de renovació 
del 5%, i per tant aquest s’ha de mantenir; pel que fa a les piscines privades, l’ajuntament no té 
capacitat de controlar que és el que es gasta, però sí que es preveu remetre un escrit informatoiu 
a tots aquells subministraments domèstics i industrials que mantinguin consums elevats d’aigua, 
per tal de que prenguin major consciència de la seva situació i vetllin per l’ús racional i l’estalvi 
de l’aigua. 
Pel que fa a les fonts ornamerntals, o bé romandran aturades o bé, si disposen de sistema de 
recirculació d’aigua en circuit tancat, estaran en funcionament només entre les 19 i les 21 hores. 
 
La Sra. Mònica Hill pregunta sobre si el tipus d’urbanització de l’antiga Cinzano (edificis amb 
piscines) és un model urbanístic que es vol potenciar. 
 
El Sr. Patro Recober contesta que en principi l’unica zona d’edifició dispersa és la del Pla del 
Diable i la resta és tot ciutat compacta, però que això no vol dir que cap promotor pugui fer una 
piscina. 
 
La Sra. Teresa Oliveres diu que es podrien pendre mesures sobre el reg dels jardins públics. 
 
La Sra. Anna Girona contesta que s’està treballant perquè cada vegada hi hagi menys reg 
manual i s’automatitzi el reg, i que s’ha cambiat alguna gespa perquè no s’hagi de regar tant. 
 
 
7. Reprenent el punt d’informacions diverses, el Sr. Patro Recober presenta el primer número 

del butlletí Vilafranca Sostenible que es distribuïrà juntament amb l’Ajuntament Informa. 
Una de les accions del Pla d’acció ambiental era fer educació ambiental i l’hi ha semblat 
que un bon sistema era editar butlletins monogràfics –sense periodicitat establerta- que 
tractaran diferents temes. Aquest primer, degut a la greu situació de sequera, s’ha dedicat a 
l’aigua. També comenta que hi ha un espai reservat a les entitats que treballen en el camp 
del medi ambient. Demana que en la propera reunió del consell es valorin tant els continguts 
com la manera d’editar-lo i distribuir-lo. 

 
En el següent punt, el Sr. Patro Recober explica que el mes passat es va celebrar a Vilafranca 
l’Assamblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. El tema estrella va ser el 
compromís dels acords de Kioto i es va fer la declaració de Vilafranca sobre la prevenció del 
canvi climàtic. En aquesta assamblea també es va presentar la “Red española de ciudades por el 
clima”, d’àmbit estatal, a la qual s’ha adherit Vilafranca, amb el compromís de complir una 
sèrie de punts (es dóna còpia dels punts a complir en motiu d’aquesta adhesió). 
 
En un següent punt d’informació, el Sr. Patro Recober explica que dins de la remodelació de 
l’estació d’autobusos la Generalitat col·locarà un “Biceberg”, un aparcament per 23 bicicletes 
soterrat i informatitzat, a canvi que el cost de manteniment l’assumeixi l’Ajuntament (250.000 
ptes/any, aproximadament). N’explica el funcionament i les avantatges. 
 
Es fa un petit debat entre els membres sobre com s’haurà de gestionar (si ha de ser gratuït o no, 
com es repartiran les targes als usuaris, la difusió que se’n farà, etc.). 
 



En la següent informació, el Sr. Patro Recober comenta que el Pla de Mobilitat està acabat, i que 
el pressupost de les actuacions previstes és molt elevat. Sortosament, la part referent al pla 
ciclable és més assequible i hi ha el compromís de la regidoria de Via Pública que les propostes 
de la fase 1 es faran abans del 2007. Explica breument altres aspectes del Pla. 
 
El Sr.Patro Recober explica com a darrer punt que s’està realitzant un estudi sobre les antenes 
de telefonia mòbil. Es parla més en concret de l’antena ubicada al c/ Eugeni d’Ors, i el Sr. 
Morató pregunta si les mesures són acceptables. El Sr.Recober contesta que sí i dóna les dades 
que ha fet arribar a l’Ajuntament la Generalitat; comenta que es faran arribar també a l’escola 
Baltà Elies, i que la Generalitat posarà un dispositiut per a mesurar les radiacions tot l’any. 
 
 
8. En el torn obert de paraules, darrer punt de l’ordre del dia, la Sra. Mònica Hill demana que 

per tal de millorar la dinàmica i la participació, caldria detallar més l’ordre del dia i 
preguntar als membres si es vol parlar algun tema en concret. 

 
El Sr. Patro Recober està d’acord amb aquesta observació i demana que qualsevol membre que 
vulgui tractar d’algun tema concret, avisi prèviament al Servei de Medi Ambient.  
 
El Sr. Patro Recober proposa que la propera reunió del Consell sigui a finals de setembre i 
s’acorda que serà el 26 de setembre. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, s’aixeca la sessió a les 21 hores i 50 minuts, signant aquesta 
acta els assistents i la secretària que ho certifica. 


