
A Vilafranca del Penedès, el dia 13 de juny de 2006, a les 20,05 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, Mònica Hill Giménez, Carme Lacambra 
Pifarré, Josep Rovira Sanz, Alfred Vallès Cabezas, Santi Viadiu Sans, Marta Vallès Vallès. 
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 agraint la presència del Sr. Antoni Falcón, director 

de Matèria Verda, l’empresa que ha realitzat el Pla Director dels Espais Verds de 
Vilafranca del Penedès. 

 
2. A continuació s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
3. Es procedeix a passar al punt segon de l’ordre del dia sobre el Pla Director dels Espais 

Verds. El Sr. Patro Recober convida al Sr. Antoni Falcón a explicar el Pla Director 
d’Espais Verds de Vilafranca del Penedès. 

 
El Sr. Antoni Falcón explica el treball realitzat durant l’any 2005. En una primera part, 
detalla la metodologia de treball utilitzada, les dades bàsiques de la ciutat i les dades del 
seu sistema verd i la tipologia de les zones verdes existents, fent una diagnosi global dels 
espais verds de Vilafranca i una aproximació al seu model del verd. En una segona part de 
l’estudi, es desenvolupa un manual de jardineria sostenible, es proposen indicadors de 
qualitat en el manteniment de les zones verdes, s’elabora un catàleg d’espècies vegetals per 
a les zones verdes i es fixen uns criteris per a l’elaboració de noves zones verdes. També es 
desenvolupa un protocol de seguiment i recepció dels nous espais verds, s’assenyalen les 
directrius de plantació de l’arbrat viari, es realitzen un seguit de propostes de millores a fer 
en l’equipament i el mobiliari urbà, es caracteritzen les aigües de reg, es defineixen els 
criteris per vegetar polígons, es proposa la reconversió d’algunes zones verdes i arbrat viari 
i es fa una primera aproximació a l’ús de les zones verdes. 
 
En el torn obert de preguntes sobre aquest tema, es fan les següents intervencions: 

 
El Sr. Vallès pregunta si es pot utilitzar l’aigua de la depuradora per regar. El Sr. Falcón 
contesta que sí que es pot utilitzar i la Sra. Carme Lacambra diu que actualment se n’està 
utilitzant. 
 
La Sra. Mònica Hill pregunta el perquè s’ha proposat aquest llistat de reconversió. El Sr. 
Antoni Falcón  contesta que per diferents motius: o bé perquè han cregut que no s’adiu 
massa amb la idea del model de verd de Vilafranca que es proposa, o bé perquè hi ha una 
situació que permet una oportunitat de millora. 
 
El Sr. Josep M. Calaf pregunta sobre si es considera convenient utilitzar l’escorça del pi 
com a mulching. El Sr. Falcón li contesta que pot tenir algun petit inconvenient, (el vent 
l’aixeca, si no està ben preparat por portar algun problema), però que té moltes avantatges 
(manté la humitat, redueix l’aparició de males herbes, etc.). No hi ha una fórmula perfecte 
però creu que en molts espais és un bon sistema. 
 
 



La Sra. Mònica Hill pregunta a Vilafranca quins espais verds es consideren com a jardins. 
El Sr. Falcón diu que els que estaven classificats en el Pla: El Tívoli, La Pelegrina, Sant 
Julià, La Girada,  plaça Padró, entre d’altres. 
 
La Sra. Anna Girona comenta que es preveu utilitzar el Pla Director en les noves àrees a 
urbanitzar, i que ja s’han canviat alguns arbres d’alguns carrers. 
 
La Sra. Mònica Hill pregunta pel canvi de la gespa. La Sra. Carme Lacambra contesta que 
en algunes zones ja s’ha començat a fer el canvi per macrotermes però que no es podrà 
realitzar tot aquest any, ja que el clima que hi ha hagut n’ha dificultat la implantació. 
 
La Sra. Anna Girona comenta que, sobre el manteniment de les zones verdes, el que es 
detecta és que a Vilafranca s’havien fet noves urbanitzacions avaluant poc el cost de 
manteniment posterior, no solament de la gespa sinó també de l’arbrat, voreres, calçada, 
etc.  Que ara ja s’avalua amb major detall quan es fa una urbanització nova, posant-hi el 
cost del manteniment. 
 
La  Sra.  Mònica Hill diu que això és una falta de previsió, que és obvi que quan es fa una 
actuació d’aquestes després s’ha de mantenir i que la previsió és una acció de govern. 
 
Es fa un petit debat entre els membres assistents. 
 
El Sr. Antoni Falcón assenyala que, segons el seu criteri i el de les persones que han 
col·laborat en el Pla, a Vilafranca li falta tenir un gran parc. 
 
El Sr. Santi Viadiu pregunta si en el cas que s’aprovés el Pla, afectaria a d’altres 
departaments de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Anna Girona comenta que ara ja s’estan utlilitzant els criteris del Pla i que sí que 
afecta a d’altres serveis. 
 
El Sr. Patro Recober comenta que les explicacions realitzades pel Sr. Falcón han estat molt 
clarificadores i enriquidores i novament li agraeix la seva aportació. 
 
 
4. Es procedeix a passar al punt 3r de l’ordre del dia i el Sr. Patro Recober demana a la 

Sra. Marta Vallès que expliqui el tema de la nova ordenança de soroll i mapa de 
capacitat acústica. 

 
La Sra. Marta Vallès explica que, arrel d’una directiva europea de 2002 que tenia l’objectiu 
de fer un marc comú a tots els estats membres en referència a la contaminació acústica, el 
mateix any 2002 la Generalitat de Catalunya va aprovar la llei 16/2002 de protecció contra 
la contaminació acústica.  
Una de les obligacions que definia aquesta llei era que els ajuntaments havien d’aprovar un 
mapa de capacitat acústica que zonifiqués l’espai urbà en funció del soroll ambiental. Es 
tracta de reflectir una situació existent i, en base això, prendre mesures (per exemple, 
construir amb un major grau d’aïllament acústic). 
Durant aquest any i el passat, s’han estat fent un sèrie de mesures per elaborar aquest mapa. 
Ho ha fet l’empresa Applus, i si algú hi està interessat, se li  pot enviar per correu  
electrònic. 



 
La Sra. Marta Vallès diu que una de les coses que més queixes de ciutadans genera, en 
relació al soroll, són els locals d’oci nocturn, i que això no queda reflectit en el mapa ja que 
no és una situació estructural (com pot ser la del soroll generat pel trànsit) sinó més aviat 
una situació puntual, que un any pot estar en un carrer i el següent en un altre. 
  
El Sr. Santi Viadiu comenta que ara hi ha una ordenança que regula els temes dels locals 
musicals, bars, etc. 
 
El Sr. Josep M. Calaf pregunta si es té la intenció d’adaptar l’ordenança tipus de la 
Diputació de Barcelona. La Sra. Marta Vallès diu que sí, amb petites modificacions. 
 
 
5. Es procedeix a passar al següent punt de l’ordre del dia, d’altres informacions. 
 
El Sr. Patro Recober comenta que s’ha posat en funcionament una nova línia de transport 
urbà, la línia 3, que uneix l’Espirall amb La Girada passant pel Centre i per l’Estació de 
trens i d’autobusos.  
 
També comenta que en l’última modificació del pressupost es van posar 80.000 euros per 
començar a fer alguna actuació a la muntanya de Sant Pau.. 
 
El Sr. Patro Recober comenta que un altre tema és que l’Ajuntament ha rebut un premi 
accèssit de la Diputació de Barcelona per la Campanya sobre l’estalvi de l’aigua “Gota a 
gota”, i que és un reconeixement a la feina feta. 
 
Per  acabar, el Sr. Patro Recober comenta que a Sant Pere Molanta ha començat la recollida  
de brossa porta a porta i com que Vilafranca té un barri a Sant Pere Molanta, el barri de 
Pere Pau, allà també es farà aquest tipus de recollida.  
 
 
6. En el torn obert de paraules, 5è punt de l’ordre del dia, El Sr.  Josep Rovira pregunta 

com està regulat el tema de l’aparcament en les parades d’autobusos.  
 
El Sr. Patro Recober contesta que, en senyalitzar la parada, és possible que en algun lloc 
s’hagi tret el senyal de prohibit aparcar. Es farà una revisió complerta de les rutes que es 
fan i es mirarà de solucionar-ho. 
 
El Sr. Patro Recober comenta que el proper consell serà després de l’estiu, probablement al 
mes de setembre. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, s’aixeca la sessió a tres quarts de deu del vespre, 
signant aquesta acta els assistents i la secretària que ho certifica.   
 
 
 


