
A Vilafranca del Penedès, el dia 27 de gener de 2004, a les 8 del vespre, a la sala Pau 

Boada de l'Ajuntament, es reuneix el Consell Municipal de Medi Ambient, en sessió 

ordinària, presidit pel regidor de Medi Ambient Sr. Patro Recober i Caballé, amb 

l'assistència del Sr. Emili Giralt i Via, com a representant del grup municipal de 

Convergència i Unió; de la Sra. Montserrat Espinosa Sospedra, com a representant del grup 

municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya; del Sr. Eladio García Lodeiro, com a 

representant del grup municipal del Partit Popular; de la Sra. Mònica Hill Giménez, com a 

representant del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular; dels Srs. Josep Calaf i 

Gonzalo i Alfred Vallès Cabezas, com a persones de reconegut prestigi en l'àmbit de 

l'estudi, defensa i gestió del medi ambient; de les Sres. Núria Alié i Macià, Isabel Torrents i 

Sala i dels Srs. Carles Fortuny Sáez i Santi Viadiu i Sans, com a representants de les 

associacions i entitats que treballen en el camp del medi ambient;  del Sr. Ferrán Soldán 

García, com a representant del sindicat CCOO; del Sr. Josep Marrugat i Via, com a 

representant del sindicar UP; de la Sra. Rosa Miret i Nogués, com a representant de l’àmbit 

de la sanitat; de la Sra.Carmen Peñalver i Valenzuela, com a representant del Consell 

Escolar de Primària i Secundària; del Sr. Josep Lluís Porcar Suesta com a representant de 

la Mancomunitat de municipis  Penedès-Garraf; de la Sra. Marta Vallès i Vallès, com a 

tècnica de Medi Ambient; del Sr. Xavier Ballester Gou, com a representant del servei 

d'Urbanisme i del Sr. Rafael Escobar Càceres com a cap del servei de la Policia Local. 

També són presents a la sessió el regidor d’Urbanisme, Sr. Josep Colomé Ferrer i la 

regidora de Vies Públiques, Sra. Anna Girona i Alaiza. Actua de secretària la Sra. Mercè 

Molina i Claramunt. 

 

1. S'inicia la primera sessió amb la benvinguda del president, donant així per constituït el 

Consell Municipal de Medi Ambient. A continuació els membres del Consell es presenten. 

 

2. El Sr. Patro Recober explica que s’ha lliurat al membres del Consell un còpia del nou 

reglament del Medi Ambient i comenta les modificacions que s’han introduït respecte al 

reglament anterior, i concretament al punt 3r. pel que fa referència a la seva composició, 

per tal que hi tingui cabuda totes les entitats que treballen en el camp del medi ambient i no 

hi siguin representats altres grups que en el Consell anterior no van demostrar interès en 

ser-hi presents. 

 

3. El Sr. Patro Recober, explica quines seran les funcions del Consell Municipal de Medi 

Ambient. 

 

4. Es procedeix a passar al punt 3r i 4rt. de l’ordre del dia consistent en la creació de la 

Comissió d’energia solar per a tirar endavat l’Ordenança sobre la incorporació de sistemes 

de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions de Vilafranca del 

Penedès i de la Comissió de Mobilitat Sostenible per a l’elaboració del Pla Director de 

Bicicletes. El Sr. Patro Recober diu que hi ha el compromís de suport de tots els grups 

municipals a les decisions que es prenguin des d’aquestes comissions. 

Així mateix, comenta que hi ha una nova proposta que no figura en l’ordre del dia 

d’organitzar una Comissió sobre Espais Naturals per participar en el procés d’elaboració 

del Pla Especial de la Muntanya de Sant Pau, encarregat a l’arquitecte Pau Batlle. 

 

5. En el torn obert de paraules sobre la creació de les dues comissions anteriors, es fan les 

següents intervencions: 

 



• El Sr. Santi Viadiu demana quines competències tindrien aquestes comissions i proposa 

que seria interessant de tenir una còpia de la normativa municipal que afecti a temàtica 

ambiental. 

• El Sr. Alfred Vallès demana també quines ordenances municipals afecten temes 

ambientals. 

 

La Sra. Marta Vallès contesta que la legislació ambiental municipal es troba recollida al 

web del Servei de Medi Ambient, però que si el Consell ho decideix, es pot lliurar una 

còpia de les ordenances que  afectin els diferents temes que es tractin en el Consell. 

 

• La Sra. Mònica Hill proposa que abans de constituir les comissions es faci una 

explicació de l’estat del Pla d’Acció Ambiental sorgit de l’auditoria Ambiental 

Municipal, per tal de tenir una idea de l’estat del medi ambient al municipi, i que aquest 

seria un bon punt de partida perquè el Consell pogués decidir quines comissions són 

necessàries a banda de les dues proposades pel Sr. Patro Recober.  

 

El Sr. Patro Recober diu que això es tractarà en el punt 6è de l’ordre del dia. 

 

• El Sr. Eladio Garcia està d’acord amb la Sra. Mònica Hill en què cal tenir una visió 

global de com està el medi ambient a Vilafranca. 

 

• El Sr. Josep M. Calaf opina també que qualsevol actuació s’ha d’emmarcar dins d’una 

visió global del medi ambient al municipi.  

 

• El Sr. Josep Lluís Porcar diu que està interessat en formar part de la Comissió de 

l’energia solar. 

 

A partir d’aquest moment, es genera un ampli debat sobre quines comissions caldria crear 

en el sí del Consell de Medi Ambient, i sobre com s’ha pensat d’organitzar-les. 

Es comenta com s’ha previst de treballar en les comissions proposades, i que en tots els 

casos ja hi ha elaborada una primera proposta tècnica. 

Es comenta que alguns temes es poden tractar directament en el sí del Consell sense 

necessitat de crear una comissió. 

 

• El Sr. Ferran Soldán proposa que les comissions s’organitzin d’acord amb les nou línies 

estratègiques del Pla d’Acció Ambiental de l’Auditoria Ambiental Municipal. 

 

• La Sra. Mònica Hill comenta l’interès de crear una comissió per fer el seguiment del 

desenvolupament del POUM així com una comissió per fer el seguiment de les obres 

del T.A.V. 

 

• El Sr. Josep Marrugat comenta també la necessitat de crear una comissió per fer el 

seguiment de les obres del T.A.V. 

 

El Sr. Pep Colomer proposa de convidar el Consell de Medi Ambient a les reunions que es 

faran sobre el tema. 

 

En resposta a les diferents intervencions, es proposa crear en aquesta reunió les dues 

comissions que figuren en l’ordre del dia, i fer una propera reunió, en el termini d’un mes, 



on es presenti l’estat del Pla d’Acció Ambiental i es proposin la creació de noves 

comissions. També s’acorda fer arribar els documents tècnics a treballar en les dues 

comissions a tots els membres del Consell. 

 

6. Finalment, el Sr. Patro Recober proposa que el Consell es torni a reunir en el termini 

d’un mes i aplaçar la creació de les comissions proposades fins a la propera reunió. 

 

I quan no hi ha res més a comentar, s’aixeca la sessió a les 21 hores i 20 minuts, signant 

aquesta acta els assistents i la secretària que ho certifica. 

  


