
 
 
A Vilafranca del Penedès, el dia 20 de setembre de 2000, a 2/4 de 9 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 
de la vice-presidenta, Sra. Lourdes Bohé i Medialdea; i dels següents membres: Sra. 
Àngela Agramunt i Andreu,  Sr. Humbert Salvadó i Cabré, Sr. Salvador Oliver i Juvé, Sr. 
Josep M. Calaf i Gonzalo, Sr. Xavier Rubires i Ferrer, Sra. Núria Alié i Macià, Sr. David 
Jorcano i Vallès, Sr. Santi Viadiu i Sans, Sr. Josep Álvarez Picos, Sr. Ramon Carreño i 
Delgado, Sra. Elena Mestres i Sans, Sr. Raimon Gil i Prades, Sr. Josep Lluís Martínez 
Fernández, Sr. Josep Lluís Porcar i Suesta i Sra. Neus Martí i Marrasé. Actua de secretària 
la Sra. Núria Sanromà Rebollar. 
 
S'excusa el Sr. Joan Gil i Sánchez. 
 
1. S'inicia la sessió amb l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. 
 
2. La Sra. Lourdes Bohé explica la filosofia i les activitats que es duran a terme durant la 
jornada del Dia Europeu "A Ciutat Sense el Meu Cotxe", que se celebrarà el proper 
divendres 22 de setembre. Explica que a Vilafranca es tancarà al trànsit tota una zona del 
centre de la vila. Alguns d'aquests carrers en un futur immediat ja quedaran tancats 
definitivament. Hi haurà una altra zona on es reduirà a 30 Km/h  la velocitat permesa als 
vehicles. 
 
El Sr. Josep Soler afegeix que està previst que els carrers de Santa Maria i carrer d'en Coll 
es reurbanitzin amb paviment únic per passar vianants i al principi del carrer Sant Bernat 
s'hi col·locarà una pilona perquè només es pugui passar en ocasions puntuals. També està 
previst que a la plaça Constitució, a partir del mes de gener, els cotxes deixin d'aparcar-hi. 
Això es farà en el moment en què comenci a funcionar l'aparcament del Gas. Aquestes 
actuacions són immediates ja que estan pressupostades i tenen un calendari d'execució. 
 
El Sr. Santi Viadiu pregunta com es farà per aconseguir que els cotxes circulin a 30. 
 
La Sra. Lourdes Bohé respon que hi haurà unes tanques on s'indicarà la velocitat permesa, 
cosa que ja farà disminuir la velocitat. 
 
El Sr. Santi Viadiu també pregunta si s'ha previst un aparcament per bicicletes. 
 
La Sra. Lourdes Bohé comenta que el problema dels sistemes per aparcar les bicicletes és 
trobar-ne un que ofereixi seguretat. 
 
El Sr. Xavier Rubires comenta que hi ha alguns sistemes que són bastant segurs. 
 
El Sr. Josep Soler diu que només per un dia no es pot instal·lar un aparcament. 
 
S'enceta un petit debat sobre la circulació en bicicleta i els sistemes d'aparcament. 
 
El Sr. Ramon Carreño pregunta si per aquest dia està previst que passarà en cas que hagin 
de passar cotxes d'urgències. 



 
La Sra. Lourdes Bohé contesta que si que s'ha previst. 
 
El Sr. Xavier Rubires felicita als Castellers de Vilafranca per l'organització de la 
bicicletada que es farà el dia 23 dins dels actes del Dia Europeu "A ciutat sense el meu 
cotxe", però també opina que des de l'Ajuntament potser es podien haver fet més activitats, 
sobretot pel què fa al transport públic. 
 
La Sra. Lourdes Bohé contesta que realment no hi ha hagut més temps i no ens hem pogut 
coordinar amb altres ajuntaments de la comarca. De cara a l'any que ve es podran fer més 
coses. 
  
2. En el següent punt de l'ordre del dia la Sra. Lourdes Bohé fa una valoració sobre la 

implantació, al Poble Nou, de la recollida separada de residus orgànics i inorgànics.  
 
Es valora molt positivament la participació de la gent a les reunions informatives així com 
també la quantitat de tones de brossa orgànica recollides durant el primer mes de posta en 
marxa.  
 
El Sr. Xavier Rubires proposa que per tal d'anar més enllà en la gestió de residus, es 
podrien crear mini-deixalleries. 
 
S'enceta un debat al voltant d'aquest tema, però s'arriba a la conclusió que no està clara 
quina és la millor solució. 
 
S'enceta també un debat sobre la utilització de les bosses compostables, els seus avantatges  
i els seus inconvenients. 
 
El Sr. Humbert Salvador proposa la possibilitat de subvencionar les bosses compostables ja 
que el seu preu és molt elevat.  
 
El Sr. Josep Soler contesta que si realment es veiés que la bossa ideal és aquesta es podrien 
trobar fórmules per subvencionar-les, però aquesta bossa dona alguns problemes pel què fa 
a resistència. S'haurà d'esperar un temps a veure si al mercat surt algun tipus de bossa 
millor. 
 
Es fa un petit debat sobre els sistemes de recollida de residus en general. 
 
3. En l'últim punt de l'ordre del dia la Sra. Lourdes Bohé presenta la campanya de 

Reducció de Residus que es durà a terme bàsicament als comerços de Vilafranca. 
 
4. En el torn obert de paraules el Sr. Josep Soler comenta que, en el moment en que 

estigui a punt el planejament urbanístic, convocarà una reunió extraordinària perquè 
se'n pugui parlar en el Consell. 

 
El Sr. Xavier Rubires demana que s'enviï el document abans de la reunió perquè tothom 
tingui temps de llegir-lo.  
 



El Sr. Xavier Rubires informa als membres del consell dels fets que han passat recentment 
al municipi de Lavern. La gent del municipi es va assabentar 4 dies abans de la celebració 
del Ple municipal que s'hi volia discutir la requalificació d'uns terrenys per instal.lar-hi 
l'abocador Núm. 2 per a 33 municipis de l'Àrea de Barcelona. La pressió popular, en 
recollir firmes va fer que això es suspengués. El Sr. Rubires ho presenta com a exemple de 
coses que poden passar si no es tenen les idees clares de cap a on vol anar la comarca,  pel 
fet d'estar dins l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
 
Es fa un debat al voltant d'aquest tema. 
 
La Sra. Núria Alié pregunta que se'n pot fer dels olis vegetals de la cuina. 
 
Se li contesta que es poden portar a la deixalleria i que pels restaurants i grans generadors 
hi ha una empresa que els hi recull. 
  
 
I quan no hi ha res més a comentar s'aixeca la sessió quan són les 21 hores i 55 minuts, 
signant aquesta acta els assistents i la secretària que ho certifica. 
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