
A Vilafranca del Penedès, el dia 3 d’Octubre del 2005, a les 20.00 hores, a la sala Pau 
Boada de l’Ajuntament, es reuneix el Consell Municipal de Medi Ambient, en sessió 
ordinària de primera convocatòria i a les 20.05 hores en segona convocatòria, presidit pel 
Sr. Patro Recober i Caballé, amb l’assistència dels següents membres: Josep M. Calaf 
Gozalo, Montserrat Espinosa Sospedra, Mònica Hill Giménez, Teresa Oliveres Grau, 
Carmen Peñalver Valenzuela, Josep Lluis Porcar Suesta, Josep Rovira Sanz, Ferran Soldán 
García, Alfred Vallés Cabezas i Santi Viadiu Sans; en absència de la secretària Mercè 
Molina Claramunt, fa les funcions de secretària la Sra. Marta Vallès Vallès. També és 
present a la sessió la regidora Sra. Anna Girona Alaiza.  
 
1. El Sr. Patro Recober obre la sessió i demana si hi ha quelcom a comentar sobre l’Acta 

anterior. El Sr Alfred Vallès demana que s’inclogui el compromís de l’Ajuntament 
d’estudiar fer una ordenança d’aigua a Vilafranca, un cop la Diputació de Barcelona 
publiqui el model d’ordenança estándar. 

 
2. En el segon punt de l’ordre del dia,  la Sra. Marta Vallès exposa com està funcionant el 

nou servei de recollida de paper i cartró comercial, iniciada el passat dia 19 de 
setembre Fins ara s’estava realitzant als carrers del centre i ara s’ha ampliat a alguns 
carrers de l’Espirall, Centre, St. Julià, Barceloneta i Poble Nou. S’han determinat els 
carrers pel qual es realitza aquest servei a partir d’allò establert en el POEC i d’una 
enquesta que es va passar als comerços. De moment, es pot dir que la iniciativa està 
funcionant bé, ja que s’ha passat de recollir 2000 kg de cartró mensual a gaire bé 1000 
kg diaris.  

 
S’obre un torn de precs i preguntes sobre aquest tema , es fan les següents intervencions: 
 
El Sr. Santi Viadiu pregunta si s’ha realitzat un estudi sobre la tipologia de comerços que 
s’han adherit a aquesta iniciativa i si s’ha informat als bars. La Sra. Marta Vallès contesta 
que no s’ha estudiat quins comerços són els que més s’han adherit, però que sí que s’ha 
informat als bars. Comenta que també s’ha implantat la recollida del paper i cartró al 
mercat del dissabte. El Sr.Patro Recober afegeix que s’ha implantat en el marc d’una 
campanya de civisme i que, a més d’una campanya d’educació ambiental, també es vol 
sancionar a les persones que cometen infraccions quan llencen les escombraries. 
 
El Sr. Josep Rovira comenta que potser un problema estètic l’acumulació de paper i cartró 
a les portes dels comerços. La Sra. Marta Vallés respon que quan hi hagi un major rodatge, 
es podrà trucar als comerços per indicar amb més exactitud a quina hora passen a recollir el 
cartró per tal de què estigui el menor temps possible fora al carrer. 
 
3. Es procedeix a pasar al punt 3r de l’ordre del dia sobre la posada en marxa de la 

campanya d’estalvi  d’aigua  “Gota a gota, s'esgota”. 
 

El Sr. Patro Recober explica la iniciativa d’Aigües de Vilafranca de facilitar a la població 
un kit airejador d’aigua a un preu de 6 €, amb el compromís de retornar aquest import si, 
comparant les factures dels últims mesos, es demostra estalvi. Informa que, a dia d’avui, 
380 persones que han passat a recollir el kit. Aquesta actuació es complementa amb el 
“Taller d’estalvi d’aigua”, per alumnes de 3r d’ESO i ofert pels Serveis de Medi Ambient i 
Consum de l’Ajuntament de Vilafranca. 
 



El Sr.Patro Recober comenta també, que des de l’empresa d’aigües s’ha proposat una altre 
campanya per fomentar el pas del cobrament al comptador . Ara com ara només un 51% de 
la població disposa de comptador i això apart d’altres circumstancies, es degut, al fet que 
aquesta migració és un pas força car i per això, des de l’empresa municipal d’Aigües de 
Vilafranca s’ha pres la determinació de facilitar un microcrèdit a través d’una entitat 
d’estalvi  que s’anirà cobrant mensualment amb el rebut de l’aigua. 

   

4. Es procedeix a passar al següent punt de l’ordre del dia centrat en els actes de la 
Setmana de la Mobilitat i en el Pla de Mobilitat Urbana.  

El Sr. Patro Recober exposa que l’estudi de mobilitat proposava senyalitzar una sèrie de 
“Zones 30” (vials on cotxes i bicis comparteixen l’espai) com a part de la xarxa ciclable. 

En base a la proposta del Pla de Mobilitat (amb lleugeres modificacions), el servei de Via 
Pública tirarà endavant aquesta senyalització. 

La Sra Anna Girona comenta que actualment s’està estudiant on es posen les senyals. El Sr 
Patro Recober recorda que tot el pla de Mobilitat està encarat a que hi hagi una màxima 
prioritat per al vianant i per això enlloc de dividir les voreres amb un carril bici en moltes 
zones s’aposta per prendre espai als cotxes i no als vianants. Comenta, també, que li ha 
arribat un comunicat del Bicicleta Club de Catalunya on aposten cada cop més per aquest 
sistema. 

Es discuteix sobre quins trams podrien ser viables els carrils bici que no estan marcats al 
pla. 

El Sr Recober acaba dient que espera les propostes dels assistents i que es facin arribar a la 
Sra Marta Vallès Vallès. 

 

5.- Cinquè punt de l’Ordre del dia. Actes de la setmana de la solidaritat i Medi Ambient i 
Energia. Estudi d’eficiència energètica de l’enllumenat públic per part de l’ICAEN. 

La Sra. Marta Vallès explica que s’ha fet un tríptic a nivell comarcal amb la programació. 
Els actes s’han iniciat el passat cap de setmana amb Eco- St. Cugat. El proper cap de 
setmana, coincidint amb la Setmana de la Solidaritat, es faran diferents tallers (xistorrada 
solar, tallers de rellotges de sol). La Sra Marta Vallès segueix exposant diverses activitats 
que es duran ha terme durant aquesta setmana. 

 

El Sr. Patro Recober vol que es retorni al punt 4, ja que s’ha deixat de comentar l’estudi de 
Mobilitat del Bus Urbà. Comença recordant que el dia 22 de setembre era el Dia Sense 
Cotxe i la iniciativa que es va prendre va ser la de convidar als estudiants dels instituts a 
anar aquell dia amb bicicleta i a donar-los esmorzar junt amb una bossa d’informació i un 
obsequi. L’altre acte que es va dur a terme va ser regalar tiquets per al bus urbà, a través de 
la federació de botiguers. Al voltant de 500 persones han utilitzat l’autobús durant aquest 
període. 

El Sr. Rovira exposa que hi ha hagut queixes per part d’usuaris que en alguns casos no han 
pogut fer ús dels tiquets fins el dimecres d’aquella setmana. La Sra. Marta Vallès respon 
que es va rebre alguna queixa el dilluns al matí i que l’empresa va dir que el dilluns a la 
tarda ja s’havia resolt. 



 La Sra. Mònica Hill proposa repartir els tiquets durant la Setmana de la Mobilitat però que 
es puguin fer servir durant més temps, ja que una setmana és massa poc. El Sr. Patro 
Recober està d’acord amb la proposta de la Sra. Mònica Hill. 

El Sr. Patro Recober comenta que per setmana de la mobilitat s’ha estudiat de fer coses 
puntuals i d’altres durables. Dins del grup de les durables s’ha encarregat un estudi per 
millorar el transport públic i ara estan en la fase de propostes. Una de les propostes és 
augmentar la freqüència, i també s’està estudiant de ajustar els horaris per què els alumnes 
dels instituts puguin aprofitar aquest transport. També s’ha demanat pressupost del que 
costaria afegir una tercera línia que uniria Espirall – Centre - Estació RENFE, recorregut 
de màxim 40 min per poder enllaçar amb l’arribada de trens a RENFE, per tal de que quan 
arribi un tren i hagi un autobús esperant. 

La Sra. Anna Girona puntualitza que per primera vegada la Generalitat té una partida per 
subvencionar millores amb els municipis que tenen transport públic. 

Es comenta la necessitat d’ampliar aquestes línies a poblacions properes com ara Les 
Cabanyes o els Monjos. El Sr. Patro Recober respon que aquesta iniciativa s’està estudiant 
des del Consell Comarcal. 

La Sra. Mònica Hill es queixa de la manca d’informació que es troba l’usuari quan va a 
l’estació d’autobusos. 

 

6-.El Sr. Patro Recober passa al següent punt de l’ordre del dia. Comenta que en la reunió 
anterior es va presentar el butlletí de Vilafranca Sostenible i es va demanar que es decidís  
si fer-lo en format paper o de digital (més ecològic i econòmic però de menor difusió). 

Es decideix que és interessant continuar fent-lo sobre paper. Es proposa que estigui més 
il·lustrat i amb menys lletra per facilitar-ne la lectura. 

 

7.- Es procedeix a passar al següent punt de l’ordre del dia, d’informacions diverses.  

El Sr. Recober informa del trasllat de la cabina meteorològica  que estava al final de la 
Rbla. St Francesc i ara és a la Zona Esportiva, al costat del camp de futbol. 

 

La Sra. Carmen Peñalver pregunta com està el tema de l’antena de telefonia mòbil del 
Baltà i comenta que des de l’AMPA s’està esperant una reunió amb el regidor per tenir 
informació, ja que estan rebent moltes queixes per part de pares. El Sr Patro Recober 
comenta que ara estan a l’espera de que la Generalitat col·loqui un aparell mesurador 
d’ones electromagnètiques.  

 

La Sra. Anna Girona explica el Pla Director d’Espais Verds. L’ha fet l’empresa Matèria 
Verda (dirigida pel Sr. Toni Falcó). Ha consistit en una anàlisi dels parcs, jardins i arbrat 
viària de Vilafranca, estudiant la vegetació més adient a cada lloc. S’han proposat una sèrie 
de modificacions d’aquesta vegetació per tal de què sigui una vegetació sostenible i poder 
trobar aquella característica pròpia que identifiqui Vilafranca. Aquest estudi ja està acabat i 
ha resultat molt interessant. Proposa explicar-lo a la propera reunió. 

 



8.- En el punt d’informacions diverses, la representant de les AMPAS de Vilafranca 
demana si pot seguir sent la mateixa escola la representant del consell. 

El Sr. Patro Recober comenta que això s’ha de proposar en el marc del consell escolar 
municipal. 

La Sra. Mònica Hill fa referència la Pl. Milà i Fontanals i comenta la possibilitat de salvar 
els pins. El Sr Patro Recober respon dient que amb el projecte que està aprovat s’han de 
tallar quatre pins, se’n mantenen 4 més i n’hi ha un de dubtós.  

Diversos membres del consell demanen perquè no es pot dissenyar una plaça mantenint el 
patrimoni natural de Vilafranca i es deba àmpliament sobre el tema. 

El Sr. Patro Recober contesta que per mantenir l’arbrat existent no es pot fer la plaça a 
nivell de terra. També comenta que per tirar endavant el projecte es va consultar als 
diferent grups municipals, a l’associació de veïns i ningú es va queixar. 

Es parla de la possibilitat de fer alguna al·legació al projecte. Diferents membres del 
Consell demanen que aquest projecte hauria d’haver passat pel Consell de Medi Ambient. 
Es critica que és un Consell informatiu i que hi ha realment poca participació. Es debat 
àmpliament sobre aquesta qüestió. 

 

I quan no hi ha res més a comentar, s’aixeca la sessió a un quart d’onze de la nit, signant 
aquesta acta els assistents i la secretària que ho certifica. 

 

 


