
A Vilafranca del Penedès, el dia 6 de març 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’assistència dels 
següents membres: Josep M. Calaf Gozalo, Josep Cortés Llaó, Montserrat Espinosa 
Sospedra, Mònica Hill Giménez, Borja Martín Sánchez, Rosa Miret Nogués, Teresa 
Oliveras Grau, Josep Lluís Porcar Suesta, Isabel Torrents Sala, Joan Torres Andreu, Alfred 
Vallès Cabezas, 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 amb l’aprovació de les actes de les dues sessions 

anteriors. 
 
2. Es procedeix a passar al segon punt de l’ordre del dia. Es tracta de la presentació del 

Pla Director d’Espais Verds. El Sr. Patro Recober comenta que aquesta presentació ha 
estat el motiu pel qual s’ha endarrerit una mica la convocatòria, ja que es volia 
presentar aquest estudi sobre els espais verds i l’arbrat viari, i que defineix els criteris a 
seguir i les accions a desenvolupar. Malauradament, el Sr. Antoni Falcó, director de 
l’estudi, està malalt. Es convidarà al proper consell perquè el vingui a explicar. 

 
3. Es procedeix a passar al punt 3r de l’ordre del dia, sobre la presentació d’una col·lecció 

de tríptics dels parcs i jardins de Vilafranca. El Sr. Patro Recober comenta que una de 
les recomanacions que fa l’estudi de parcs i jardins, a part de questions més tècniques, 
és donar a conèixer els espais verds perquè els vilafranquins coneguin i estimin el que 
hi ha a Vilafranca. Per això, s’ha publicat el tríptic número 1, de la plaça de la Pau, 
Països Catalans i Drets Humanas i el número 2, del parc de Sant Julià. 

 
La Sra. Marta Vallès explica que també s’està treballant per oferir una unitat didàctica 
per treballar la botànica del parc de Sant Julià. 

 
El Sr. Vallès comenta que son unes publicacions molt ben presentades i ben 
dissenyades. 

 
4. Es procedeix al punt 4rt. de l’ordre del dia. La Sra. Marta Vallès comenta des del 
proper divendres 10 març i fins el 2 d’abril, a la Capella de Sant Joan, es podrà veure 
l’exposició “Aus, adaptacions al medi”. Paral·lelament a l’exposició s’han programat 
diversos actes complementaris. El primer és una passejada per observar ocells a 
l’entorn de Vilafranca, i desprès hi hauran dues xerrades al Museu de Vilafranca -una 
sobre els ocells de Vilafranca, a càrrec de CÒBIT, i l’altra sobre les migracions de les 
aus, a càrrec del comissari de l’exposició-. També hi haurà un taller familiar de 
construcció de menjadores per ocells. 

 
El Sr. Vallès pregunta què es pensa fer amb el conjunt d’aus que hi ha al Museu. La 
Sra. Marta Vallès contesta que s’ha intentat mostrar algun material del fons del Museu 
a la mateixa exposició, però era molt delicat treure res i al final no s’ha pogut posar. 

 
El Sr. Patro Recober comenta que quan era al Museu s’havia mirat i tenia difícil 
solució. Ningú es vol despendre d’aquest conjunt d’aus però és complicat tant trobar un 
lloc on ubicar-los com la manera de fer-ho. 

 



4. El Sr. Patro Recober passa al 5è punt de l’ordre del dia que és la valoració de la 
campanya d’estalvi d’aigua. La Sra. Marta Vallès comenta que, des de l’Empresa 
Municipal d’Aigües encara no tenen totes les dades, però que es valora molt 
positivament. la previsió inicial era distribuir 500 ki5ts estalviadors i se’n van haver de 
demanar més per la bona resposta (finalment es repartiren 631 kits). De mitjana, a les 
llars on s’han instal·lat els mecanismes, han aconseguit un 20 % d’estalvi. 
Com a continuació de la campanya s’està oferint als alumnes de 3r d’ESO un taller 
d’estalvi d’aigua dins l’àrea de tecnologia. 

 
El Sr. Patro Recober comenta que en una reunió anterior s’havia quedat que s’estaria 
pendent de la proposta d’ordenança tipus sobre l’aigua que està elaborant la Diputació. 
La presenten dijous 9 de març, i quan estigui aprovada s’estudiarà. 

 
5. Es procedeix a passar al següent punt de l’ordre del dia, d’altres informacions. 
 
El Sr. Recober recorda que en una reunió anterior s’havia parlat sobre les xarxes de 
bicicletes, que el que es pensava fer d’una manera més immedianta era establir una xarxa 
de carrers senyalitzades com a Zona 30. El Sr. Joan Torres, responsable de mobilitat, 
explica que la zona 30, consisteix en un carril de circulació on conviurien en la mateixa 
calçada el cotxe i la bicicleta limitant la velocitat dels cotxes a 30 km/hora. Explica els 
carrers que es preveuen senyalitzar. 
 
Es fa un petit debat sobre quins carrils són necessaris. La Sra. Teresa Oliveres demana que 
es vagi a explicar a l’associació de veïns del Poble Nou. 
 
El Sr. Patro Recober explica també que s’està mirant d’arribar a un acord amb la Diputació 
de Barcelona perquè a la ctra. de les Cabanyes (des del camp de futbol de l’Espirall i fins el 
trencall del Casal 2000), es faci una via cívica paral·lela a la carretera -per bicicletes i 
vianants-. 
 
Alguns membres del consell fan varies preguntes al Sr. Torres relacionades en aquest tema. 
 
La Sra. Isabel Torrents pregunta si serà possible anar en bicicleta de Vilafranca a Les 
Cabanyes, o de Vilafranca a Moja. 
 
El Sr. Recober contesta que l’enllaç Vilafranca-Moja té possiblitats en una certa 
immediatesa, ja que el pont de Moja ja incorpora carril bici i hi ha un acord amb 
l’ajuntament d’Olèrdola per demanar conjuntament a la Diputació que a la ctra. de Moja hi 
hagi un carril bici. En el cas de les Cabanyes, de moment només es contempla arribar fins 
al trencall del camí del Casal 2000. 
 
7. El Sr. Patro Recober informa de l’ampliació del servei d’autobús a Vilafranca. , comenta 
que el que tenim actualment són dues línies circulars amb una freqüència de pas al matí de 
½ hora i a la tarda d’1 hora; amb la 3ª línia el que es pretén es que no tingui el sentit 
circular que tenen les dues existents, i que la freqüència sigui de ½ hora, unint punts 
bastant estratègics de Vilafranca, hospital, estació d’autobusos, estació de Renfe, tenint una 
parada a la rambla de Nostra Senyora i una a la rambla de Sant Francesc. 
 
La Sra. Teresa Oliveres pregunta si l’autobús arriba fins a la Zona Esportiva. Se li contesta 
que hi arriba al matins, cada hora i ½. 



El Sr. Borja Martín comenta que aquesta 3ª línia està ben pensada però que fins que el 
bitllet no estigui integrat no s’utilitzarà. 
 
El Sr. Recober contesta que el tema d’integrar el bitllet és el següent pas, però que és 
complicat econòmicament i administrativa. Els municipis de menys de 50.000 habitants no 
estan obligats a tenir transport públic i aleshores no s’obta a cap tipus de subvenció. 
 
Per part d’alguns membres del consell es fan preguntes relacionades amb l’horari, 
freqüència, circuit, etc. 
 
La Sra. Mònica Hill demana si es podia tenir còpia del circuit. 
 
El Sr. Patro Recober contesta que se’ls farà arribar quan hagi passat pel Ple Municipal. 
 
La Sra. Mònica Hill pregunta si els caps de setmana també es farà aquests recorregut.  
 
La Sra. Anna Girona contesta que està previst però que actualment amb la nova línia s’ha 
doblat el pressupost i el servei, i que s’ha d’anar millorant poc a poc. 
 
La Sra. Isabel Torrents pregunta si els autobusos estant preparats per persones amb 
minusvalies.  
 
El Sr. Patro Recober contesta que sí, però que cal posar la plataforma a la vorera i això no 
és possible si hi ha cotxes mal aparcats. Cal posar andanes per evitatr aquest problema. 
També es posaran marquesines en alguns llocs i es col·locarà senyalització més visible. 
  
El Sr. Borja Martín pregunta com està el servei d’autobús fins a la residència Mare Ràfols. 
 
El Sr. Patro Recober contesta que no hi anava però que a través d’una petició del Partit 
Popular i també de la direcció de la residència s’ha establert que dues expedicions al matí i 
dues a la tarda hi arribin, servei que s’està portant a terme des del mes de novembre. 
 
El Sr. Recober també comenta que s’ha obert la línia d’ajuts per fer activitats en el camp 
del medi ambient. El termini per presentar propostes s’acaba a finals de març. 
 
S’ha editat el segon número de Vilafranca Sostenible. Des del punt de vista visual no és tan 
feixuc com el primer. El Sr. Borja Martin pregunta quin cost té, el Sr. Recober contesta que 
sobre uns 600 euros.  
 
8. En el torn obert de paraules, 7è punt de l’ordre del dia, el Sr. Josep Lluís Porcar comenta 
que aquest mes s’aprovat un decret sobre l’ecoeficiència als habitatges, i que cal que 
concordi amb l’ordenança solar municipal. 
 
La Sra. Marta Vallès diu que el Decret és més exigent i que, en el moment que entri en 
vigor, preval sobre l’Ordenança municipal. 
 
La Sra. Mònica Hill pregunta si s’ha començat a aplicar l’ordenança a Vilafranca. 
 
La Sra. Marta Vallès contesta que encara no hi ha cap instal·lació en funcionament, però 
que totes les llicències d’edificis de més de vuit habitatges ho incorporen al projecte. 



 
El Sr. Patro Recober proposa que la propera reunió del Consell sigui a primers de juny. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, s’aixeca la sessió a les 9 de la nit, signant aquesta acta 
els assistents i la secretària que ho certifica. 


