
A Vilafranca del Penedès, el dia 28 de juny 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 regidor d'Urbanisme Sr. Josep Soler i 
Barceló, amb l'assistència de l'alcalde de Vilafranca, sr. Joan Aguado i Masdeu;  de la 
regidora de Medi Ambient, Sra. Lourdes Bohé i Medialdea, com a vice-presidenta; del Sr. 
Santi Torres i Valls, com a representant del grup municipal de Convergència i Unió; del Sr. 
Humbert Salvadó i Cabré com a representant del grup municipal d'Esquerra Republicana 
de Catalunya; dels Srs. Josep M. Calaf i Gonzalo i Xavier Rubires i Ferrer, com a persones 
de reconegut prestigi en l'àmbit de l'estudi, defensa i gestió del medi ambient; de la Sra. 
Núria Alié i Macià i del Sr. Santi Viadiu i Sans com a representants de les associacions i 
entitats que treballen en el camp del medi ambient;  del Sr. Josep Álvarez Picos  com a 
representant del sindicat UGT; del Sr. Eduard Pitarch i Meseguer com a representant de 
l'Oficina Comarcal de l'Alt Penedès i Garraf del DARP; del Sr. Antoni Navarro García com 
a representant de les entitats comercials; del Sr. Joan Gil Sánchez, com a representant de 
les empreses vitivinícoles; de la Sra. M.Josep González i Gómez , com a representant del 
Consell Escolar de Primària i Secundària; del Sr. Josep Lluís Martínez Fernández, com a 
representant de les AMPAS; del Sr. Josep Lluís Porcar Suesta com a representant de la 
Mancomunitat de municipis  Penedès Garraf; de la Sra. Neus Martí com a Cap del Servei 
de Medi Ambient; del Sr. Xavier Ballester Gou, com a representant del Departament 
d'Urbanisme i del Sr. Rafael Escobar Càceres com a Cap del Servei de la Policia Local. 
Actua de secretària la Sra. Núria Sanromà Rebollar. 
 
S'excusen la Regidora Sra. Àngela Agramunt i Andreu; el representant del grup municipal 
del Partit Popular, Sr. Salvador Oliver Juvé; la representant del sindicat CCOO,  Sra. Rita 
Gómez Cardona; el representant dels bombers, Sr. Ramon Carreño Delgado; el 
representant de les entitats culturals, Sr. Carles Fortuny i Sáez i la representant de l'àmbit 
de la sanitat, Sra. Elena Mestres Sans. 
 
1. S'inicia la primera sessió amb la benvinguda del president, donant així per constituït el 
Consell Municipal de Medi Ambient. A continuació els membres del consell es presenten i 
l'Alcalde Sr. Joan Aguado fa una salutació a tothom i agraeix la presència de tots els 
membres al Consell. S'agenden els consells que es duran a terme en el transcurs del primer 
any, que queden establerts de la següent manera: 20 de setembre de 2000; 20 de desembre 
de 2000; 21 de març de 2001 i 20 de juny de 2001. Tot i així la Sra. Bohé comenta que en 
cas que surti algun tema important se'n podran convocar d'extraordinaris. 
 
2. La Sra. Lourdes Bohé explica quins són els documents que s'han entregat als membres 
del Consell, per tal que es puguin utilitzar com a document de treball i com a principis 
orientadors de la sostenibilitat.  
 
El Sr. Josep Soler explica a grans trets com s'està elaborant el document del Pla General. 
 
 
3. En el torn obert de paraules es fan les següents intervencions: 
  
• El Sr. Xavier Rubires demana si és possible que es faci arribar a tots els membres del 
Consell els documents que hagin de servir com a referència per a tractar els diferents temes 
de l'ordre del dia, amb la suficient antelació per a poder-los estudiar.  
 



La Sra. Lourdes Bohé contesta  que així es farà. 
 
• El Sr. Rubires també felicita la decisió municipal de tirar endavant el consell de medi 
ambient, però qüestiona fins a quin punt els temes que s'hi aprovin tindran una repercussió 
en el dia a dia.  
 
El Sr. Josep Soler contesta que des del moment en què l'Ajuntament es compromet a tirar 
endavant un Consell de Medi Ambient és perquè  vol tenir en compte el que s'hi debati,  tot 
i que les limitacions de la gestió municipal són moltes i hi haurà coses que es podran tirar 
endavant i d'altres que serà més complicat, sobretot en temes en els quals no hi hagi 
consens. 
 
• El Sr. Santi Viadiu pregunta on s'han recollit les conclusions del fòrum de participació 
ciutadana de l'auditoria.  
 
La Sra. Lourdes Bohé contesta que no hi ha un document de conclusions perquè és diferent 
de les Jornades de participació del Pla General.  
 
El Sr. Josep Soler afegeix que l'Auditoria Mediambiental és un treball que s'ha encarregat a 
una empresa externa i que el fòrum de participació va servir per obrir el ventall d'opinions i 
fer una refosa en el document de l'empresa, però no s'ha fet un document d'opinions sobre 
les  conclusions ja que fins i tot algunes idees aportades no eren compartides per tots els 
assistents. Les jornades van ser un element més de reflexió de l'auditoria.  
 
La Sra. Lourdes Bohé diu que quan l'empresa presenti el treball definitiu hi haurà dues 
parts diferenciades, un document que recull tota la participació i un altre document que són 
els treballs de l'empresa. 
 
• El Sr. Humbert Salvador demana que des del Consell es debatin totes les noves 
infrastructures com ara carreteres, xarxes elèctriques, etc.  
 
El Sr. Josep Soler contesta que algunes d'aquestes infrastructures a vegades l'Ajuntament ni 
s'en entera fins que no estan fetes, tot i així proposa que a les ordres del dia s'hi pugui 
afegir una part on es debatin elements externs a la pròpia realitat territorial. 
 
• El Sr. Humbert Salvador demana que el consell tingui una vocació més enllà de la 
municipal ja que, Vilafranca, com a cap de la comarca hauria de procurar no perjudicar els 
altres municipis i ajudar-los a que desenvolupin projectes de medi ambient.  
 
La Sra. Lordes Bohé recorda que hi ha un consell de medi ambient al Consell Comarcal. 
El Sr. Josep Soler diu que evidentment cal tenir una dimensió territorial àmplia, tot i que la 
capacitat normativa sigui només municipal, però en temes de medi ambient el què passi al 
municipi del costat està clar que ens afecta molt. 
 
• El Sr. Josep M. Calaf pregunta si l'Ajuntament ha pensat en alguna activitat de cara al 
dia 22 de setembre "Dia sense cotxe".  
 



La Sra. Lourdes Bohé contesta que els Castellers de Vilafranca estan organitzant la 
"Pedelada verda" que es farà el dia 23 de setembre, ja que és un dissabte i en la qual 
col·labora l'Ajuntament perquè s'emmarcarà dins les activitats del "Dia sense cotxe". 
 
 La Sra. M. Josep González demana que per aquesta activitat es compti amb la participació 
de les escoles. 
 
• Hi ha un petit debat sobre com s'organitzarà l'ordre del dia si hi ha massa punts i s'arriba 
a la conclusió que sobre la marxa s'anirà veient si n'hi ha prou amb 4 reunions a l'any o no. 
 
• El Sr. Josep M. Calaf pregunta si l'Ajuntament de Vilafranca participa en algun dels 
grups de treball de la Xarxa de Municipis cap a la sostenibilitat. 
 
 Les Sres. Lourdes Bohé i Neus Martí contesten que estan apuntats a tots els tres grups que 
hi ha. 
 
I quan no hi ha res més a comentar s'aixeca la sessió quan són 1/4 de 10 del vespre, signant 
aquesta acta els assistents i la secretària que ho certifica. 
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