
A Vilafranca del Penedès, el dia 2 de març de 2004, a les 8,07 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’assistència dels 
següents membres: Josep M. Calaf i Gonzalo, Montserrat Espinosa i Sospedra, Carles 
Fortuny i Sáez, Eladio García i Lodeiro, Mònica Hill i Giménez, Josep Marrugat i Via, 
Rosa Miret i Nogués, Teresa Oliveres i Grau, Josep Lluís Porcar i Suesta, Josep Rovira i 
Sanz, Xavier Rubires i Ferrer, Ferrán Soldán i García, Isabel Torrents i Sala, Alfred Vallès 
i Cabezas i Santi Viadiu i Sans. També és present a la sessió la Sra. Anna Girona i Alaiza. 
Actua de secretària la Sra. Mercè Molina i Claramunt. 
 
1. El Sr. Patro Recober obre la sessió comentant que no serà possible donar informació 

sobre el punt 4 de l’ordre del dia, el qual fa referència a l’estat dels treballs del Pla 
Especial de la Muntanya de Sant Pau i proposa fer una sessió monogràfica per parlar 
d’aquest tema abans del proper consell. Els membres assistents hi estan d’acord. 

 
2. A continuació s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
3. El Sr. Patro Recober proposa continuar la sessió amb el punt 3r de l’ordre del dia 

referent a l’Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació d’energia solar per 
a usos tèrmics en les edificacions de Vilafranca del Penedès per tal que la Sra. Núria 
Reol de l’Institut Català de l’Energia, faci una exposició de l’ordenança, i a continuació 
passar al punt 2n.  

 
La Sra. Reol comenta que s’ha llegit l’esborrany d’ordenança municipal sobre la 
incorporació de sistemes de captació d’energia solar per a usos tèrmics en les edificacions 
de Vilafranca del Penedès, i que la troba molt correcta. Com a factors positius, assenyala: 
- La incorporació de mesures per al foment de la reducció del consum d’aigua als 

habitatges 
- La obligació de realitzar les pre-instal·lacions de tubs d’aigua calenta per alimentar 

equips domèstics bitèrmics. 
- La obligació de realitzar una revisió, cada vuit anys, per entitats degudament 

autoritzades atenent al que preveu l’article 14 del RITE. 
També apunta les següents possibles millores: 
- Presentació d’un contracte de manteniment de la instal·lació solar que contempli, com a 

mínim, una revisió de la instal·lació cada dos anys per a l’obtenció de la corresponent 
llicència d’ocupació. 

- Incloure un annex tipus check-list per a facilitar el tràmit municipal, tal com inclouen 
les ordenances solars d’alguns municipis (p.e. l’Hospitalet de Llobregat). 

- Rebaixar el nombre d’habitatges que han de tenir els edificis obligats instal·lar 
captadors paulatinament, per tal de permetre que els serveis tècnics i administratius de 
l’Ajuntament puguin adaptar-se amb més facilitat a la nova situació.  

S’acorda introduir les millores proposades, excepte l’última esmentada. En aquest cas, es 
decideix demanar-ho directament a tots els edificis de més de 8 habitatges. 
 
El senyor Alfred Vallès pregunta perquè es demana que es cobreixi únicament el 60% de la 
demanda energètica, quan sembla que a les cobertes dels edificis hi ha espai per a col·locar-
hi més captadors. La Sra. Reol explica que a les cobertes s’hi col·loquen altres 
instal·lacions, que els captadors solars cal col·locar-los a una certa distància perquè no es 
facin ombra entre ells, en alguns casos enretirats de la línia de façada per no distorsionar el 



paisatge urbà, etc. i que tampoc sobra tant d’espai. D’altra banda, també apunta que es 
tracta d’un 60% de mitjana, i que probablement a l’estiu s’assoleix el 100%. 
 
El Sr. Xavier Rubires apunta que caldria obligar a que les indústries del municipi 
incorporessin sistemes d’energia solar o eficiència energètica, potser a través d’una altra 
ordenança o de programes específics, ja que properament s’instal·laran moltes activitats. 
 
Alguns assistents comenten la necessitat de subvencionar els edificis ja existents que 
vulguin incorporar energia solar, però altres intervencions no veuen clar la necessitat de 
subvencionar una instal·lació autofinançable.  
 
La Sra. Reol explica altres possibilitats de promoció de l’Energia Solar, algunes de les 
quals a continuació s’enumeren: 
- Fomentar la figura del “gestor energètic” 
- Línia d’ajut ICO-IDEA. Comenta que l’Ajuntament de Vilafranca pot promoure que, si 

hi ha una entitat d’estalvi local, s’adhereixi al programa (s'han fet les consultes 
pertinents i s’ha comprovat que la Caixa del Penedès, l’any passat, estava adherida al 
programa). 

- La possibilitat de què els IES demanin la instal·lació de plaques solars a la Direcció 
General de Centres d’Ensenyament. 

 
4. Es procedeix a passar al punt 2n. de l’ordre del dia sobre la Diagnosi ambiental de 

Vilafranca i l’estat del Pla d’Acció Ambiental.  
 
La Sra. Marta Vallés comenta que s’ha lliurat la Diagnosi Ambiental a tots els assistents, i 
que s’aniran comentant els canvis significatius que hi ha hagut des de l’any 2000 
conjuntament amb l’explicació del Pla d’Acció Ambiental (PAA). En referència al PAA, 
comenta que aquest s’estructura en 9 línies estratègiques, que cadascuna d’aquestes línies 
estratègiques es divideix en diferents programes d’actuació i que aquests, al seu torn, es 
divideixen en un seguit s’accions. Comenta que, per entrar al màxim detall, s’explicaran les 
accions dutes a terme o en marxa, les accions en fase inicial i les accions desestimades o 
amb canvis. I dit això, procedeix a explicar l’estat del PAA. 
 
Un cop finalitzada l’exposició, el Sr. Patro Recober comenta que caldria canviar alguna 
cosa del Pla d’Acció Ambiental, però que hi ha molta informació i continua essent vàlid. 
 
En el torn obert de paraules, es fan les següents intervencions: 
 
El Sr. Eladio García pregunta quin és l’estat actual de l’aire a Vilafranca, si es té cap estudi 
periòdic i quina és la qualitat de l’aire que respirem. 
 
La Sra. Marta Vallès contesta que actualment només es disposa d’una medició diària de 
Fums negres de l’estació manual situada a l’Escorxador; que el control de la qualitat de 
l’aire és competència de la Generalitat de Catalunya; que fins juliol de 2002 es disposen de 
les dades periòdiques de l’estació automàtica situada a la Rambla de Sant Francesc, fins 
aleshores gestionada per la Diputació de Barcelona, però que actualment l’estació 
automàtica està parada, a l’espera que la Generalitat i la Diputació signin un conveni. 
 



El Sr. Patro Recobar explica que ha parlat amb el conseller de Medi Ambient sobre aquest 
tema i que aquest li ha comentat que abordaran la qüestió quan posin un mínim d’ordre; 
també informa de que hi ha molts municipis en la mateixa situació. 
 
La Sra. Mònica Hill comenta que les accions que s’han fet són coses molt puntuals, que la 
participació de l’Ajuntament és molt minsa, que la feina la fan els altres, i que caldria 
aixecar més el llistó. 
 
El Sr. Patro Recober contesta que el pla ja estipula de qui son les competències, i que 
l’Ajuntament participa en la majoria d’accions. 
 
El Sr. Xavier Rubires diu que s’han inclós coses que s’han agafat amb pinces i que queda 
molt per fer. Així mateix, comenta que com a diagnosi està molt bé, que hauria de ser obert 
i revisable cada any per afegir punts, de manera àgil. 
 
El Sr. Patro Recober comenta que caldria prioritzar les accions que queden per fer i que 
depenen exclusivament de l’Ajuntament. 
 
5. En el cinquè punt de l’ordre del dia sobre el Pla director de bicicletes, el Sr. Patro 

Recober proposa deixar-lo pel proper consell.  
 
El Sr. Xavier Rubires comenta que ja s’ha mirat l’esborrany i que en principi li sembla bé 
però que caldria tenir un plànol més definit. 
 
El Sr. Patro Recober comenta que el document és interessant des del punt de vista de 
marcar objectius i criteris. 
 
S’acorda que en el proper Consell de Medi Ambient es tractarà el tema de la Mobilitat amb 
profunditat. 
 
6. La Sra. Mònica Hill comenta que el Sr. Marrugat, que ha hagut de marxar, li ha 

demanat que preguntés què sabia l’Ajuntament sobre la possibilitat de que s’instal·lés 
una base de muntatge pel TGV al terme municipal de Vilafranca; que ell disposa 
d’informació de que s’està parlant de la creació d’una mena d’espai pel Ministerio pel 
que fa a les obres del TGV, que està en sòl municipial de Vilafranca i que és un sòl 
agrícola. Ell sap segur que s’estan tenint converses perquè volen fer ocupació de 
terrenys. 

 
El Sr. Patro Recober comenta que l’equip de govern té la mateixa informació que el que ja 
ha sortit publicada a la premsa, que el Ministerio no s’havia encomanat a ningú, que 
l’Ajuntament se’n va assabentar perquè es comentava que havien començat a proposar 
expropiacions indefinides. Es van posar en contacte amb el Ministeri i els van comentar 
que no era només utilitzar aquest espai com a àrea logística mentres es faci el TGV, sinó 
que després pensen convertir el lloc amb una zona que s’utilitzarà com a taller de 
reparacions d’infraestructures de tota l’àrea. El Sr. Patro Recober també va comentar que 
avui l’alcade i el regidor d’urbanisme s’havien desplaçat a Madrid i que aquest era un dels 
temes que volien tractar. 
 
El Sr. Alferd Vallès fa entrega a tots els membres assitents al Consell d’un full amb unes 
webs on es pot obtenir l’informe “Aguas limpias, manos limpias” de la Fundación Nueva 



Cultura del Agua. També lliura un escrit sobre el Consum domèstic d’aigua a Vilafranca 
del Penedès. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, s’aixeca la sessió a 2/4 d’11 de la nit, signant aquesta 
acta els assistents i la secretària que ho certifica. 


