
 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 20 de desembre de 2002, a les 8h del vespre, 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. Josep Soler i Barceló, amb l'assistència 
dels següents membres: Sra. Núria Alié i Macià, Sra. Lourdes Bohé i Medialdea, Sr. Josep 
M. Calaf i Gonzalo, Sr. Rafael Escobar i Cáceres,  Sr. Josep Marrugat i Via, Sr. Josep Lluís 
Martínez i Fernández, Sr. Salvador Oliver i Juvé, Sr. Eduard Pitarch i Meseguer, Sr. Josep 
Lluís Porcar i Suesta,  Sr. Humbert Salvadó i Cabré, Sr. Jaume Torres i Valls i Sra. Marta 
Vallès i Vallès.  Actua de secretària la Sra. Núria Sanromà i Rebollar. 
 
S'excusen: la Sra. Helena Mestre i Sans, el Sr. Joan Gil i Sánchez, el Sr. Antoni Navarro i 
García, el Sr. Carles Fortuny i Sáez, la Sra. Àngela Agramunt i Andreu i la Sra. M. Josep 
González i Gómez. 
 
Abans de començar, el Sr. Soler presenta a la nova tècnica de Medi Ambient, Marta Vallès, 
que tal com ja es va anunciar en l’última reunió, a partir d’ara formarà part del Consell en 
substitució de la Neus Martí, ja que, a partir d’ara és també la persona que portarà els 
temes municipals de Medi Ambient.  
 
1. En el primer punt de l’ordre del dia, el Sr. Marrugat fa una esmena a l’acta de la reunió 
anterior, amb la qual cosa s’acorda rectificar-la i queda pendent d’aprovació per a la 
propera reunió ordinària. Es demana que el tercer paràgraf del punt número 1 quedi 
redactat així: 
 
També caldrà afegir que Unió de Pagesos s’adhereix a la proposta de Bosc Verd. 
 
2. En el segon punt de l’ordre del dia el Sr. Soler explica als membres del Consell que el 
dimarts passat es va aprovar, al Ple Municipal, el POUM i comenta algunes de les 
al·legacions  que varen presentar, particulars,  diferents grups polítics i entitats de la vila i 
que han estat acceptades. Concretament comenta tres al·legacions i un acord amb Esquerra 
Republicana que han produït modificacions importants al pla. 
 
Després de les explicacions del Sr. Solé, la Sra. Alié pregunta si realment és necessari que 
es produeixi tant de creixement urbanístic a Vilafranca. 
 
El Sr. Soler contesta que en realitat Vilafranca no ha crescut tant, si es compara amb la 
resta de municipis de la comarca. Segons el Sr. Soler, créixer no és dolent si es fa de forma 
ordenada. La reflexió dels representants municipals és que perquè Vilafranca faci el paper 
de capital de la comarca, ha de donar un seguit de serveis que si no té una massa crítica 
important i ben posada, no ho podrà sostenir. 
 
Es comenten diversos aspectes al voltant d’aquest tema. 
 
3 En l’últim punt de l’ordre del dia es comenten diversos aspectes, d’entre ells, el Sr. 
Martínez pregunta perquè a Vilafranca els parquings de Saba no cobren les fraccions 
d’hora i en canvi a d’altres municipis si. La Sra. Bohé respon que és un tema que s’està 
negociant amb els responsables de l’empresa. 
 



La Sra. Alié pregunta quan es posarà en marxa el nou refugi de gossos. La Sra. Bohé 
respón que l’edifici ja està acabat i que en aquests moments s’està duent a terme la selecció 
del personal.  
 
La Sra. Alié formula una queixa referent a la recollida de gossos vagabunds i explica que 
un dia a la nit va trucar, ella i diverses persones, a la Policia Local per anar a recollir un 
gos, i va rebre una contesta poc afortunada per part de l’interlocutor de la policia, en el 
sentit que ells no hi podien anar i que si Pastorman no hi anava no era problema d’ells.  
 
La Sra. Bohé i el Sr. Escobar responen dient que la policia local no té l’encàrrec de recollir 
gossos perquè no entra dins de les seves funcions, però que de tota manera es mirarà a 
veure què va passar aquell dia i qui va donar una resposta tant mal donada, i perquè 
Pastorman no hi va anar. 
 
Abans d’acabar la reunió, la Sra. Bohé i el Sr. Soler comenten que  la propera reunió es 
farà a principis de l’any que ve, per tal de discutir, entre tots els membres del Consell, les 
directrius generals a desenvolupar pel servei de Medi Ambient. 
 
La Sra. Alié també comenta que vàrem quedar, en una futura reunió, de parlar dels arbres i 
els ocells. 
  
S'aixeca la sessió quan són les 21 hores i 30 minuts, signant aquesta acta els assistents i la 
secretària que ho certifica. 
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