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A Vilafranca del Penedès, el dia 4 de març de 2021, a les 20.05 hores, en sessió 

virtual de segona convocatòria degut a la crisi sanitària de la Covid-19, es reuneix 

el Consell Municipal de Medi Ambient, presidit per la regidora de Medi Ambient Sra. 

Lourdes Sánchez López, amb l’assistència dels següents membres: 

 

 

Albert Romero (cap Policia Local), Marta Martínez (cap serveis Urbanístics), Josep 

Ferret (responsable de Mobilitat), Thilo Elmering (Cs), Josep Jané (GEIF), Josep Mª 

Calaf (tècnic medi ambient Aj. Sta Margarida i els Monjos), Isa Martínez (CUP), 

Dolors Villaró (VeC), Josep M Tobellas (AAVV Poble Nou), Eulàlia Mestres (AAVV 

Sant Julià), Jordi Gual (tècnic de Medi Ambient Aj. de Sant Sadurní), Núria Pérez 

(Bosc Verd), Laura Carbó (tècnica servei de Medi Ambient), Marta Vallès 

(responsable servei de Medi Ambient) i Lourdes Sánchez (regidora de Medi 

Ambient).  

 

S’han excusat d’assistir-hi: David Lozano (Associacions de comerciants). 

 

 

 

1.- La regidora, Lourdes Sánchez López, obre la sessió donant la benvinguda a tots 

els membres presents del consell de Medi Ambient. 

 

 

2.- Es passa al segon punt de l’ordre del dia aprovant l’acta de la sessió anterior. 

 

 

3.- En el tercer punt de l’ordre del dia la cap de Serveis Urbanístics, la Sra. Marta 

Martínez inicia la presentació del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), la qual 

s’estructura en dues grans parts. 

 

En primer lloc, explica que el PMU és un document bàsic que serveix per configurar 

les estratègies en la mobilitat del municipi. Té per finalitat fomentar modes de 

desplaçament més sostenibles, accessibles, que augmentin la integració social i la 

seguretat, així com contribuir a reduir la contaminació acústica i les emissions.  

 

Els PMU estan regulats per la llei catalana 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat. La 

vigència del PMU, una vegada s’aprovi, serà de 6 anys. L’Ajuntament de Vilafranca 

del Penedès, amb el suport de la Diputació de Barcelona i la consultora MCrit són 

els encarregats de desenvolupar les diferents fases del PMU. 
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Imatge 1: Fases de la tramitació d’un Pla de Mobilitat Urbana (PMU). 

 

 

Actualment s’ha realitzat la diagnosi, la qual inicia una doble tramitació, la del PMU 

pròpiament i la de l’estudi d’avaluació ambiental. 

 

En breu s’iniciarà un procés participatiu, en dues línies: 

- Via Xarxes Socials: els ciutadans podran fer suggeriments a través d’una 

enquesta. 

- Tallers dirigits a col·lectius relacionats amb la mobilitat tipus entitats, 

associacions,... 

 

En quan a la DIAGNOSI realitzada al municipi de Vilafranca del Penedès, i atenent 

al caràcter compacte del nucli urbà, es detecta que Vilafranca és un municipi que té 

unes condicions òptimes per realitzar amb 8’ desplaçaments cap a pràcticament la 

totalitat dels barris des del Centre, i amb 12’ s’arriba a la totalitat del municipi 

residencial existent de manera radial. 

 

En quan a la xarxa ciclable es detecta que no estan connectats entre ells. S’ha de 

treballar per fer-les més atractives, connectades i més segures. 

 

En relació al transport públic, hi ha una xarxa àmplia però té mancances. S’ha de 

guanyar en confortabilitat i eficiència. 

 

En quan a la xarxa viària, es conclou que l’estructura jeràrquica ve molt donada per 

les infraestructures històriques. Existeixen diferents tipologies d’aparcament en 

superfície lliure, zones blaves,... però caldrà desenvolupar accions per 

compatibilitzar les necessitats dels residents/no residents. 
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Durant la diagnosi també es detecta que les zones de càrrega i descàrrega han de 

millorar el control i la gestió de les reserves d’aquests espais, per fer més eficient la 

distribució, tant el centre com als eixos comercials. 

 
 
Seguidament, el Sr. Josep Ferret exposa els OBJECTIUS, els quals es poden 
resumir en 9 punts: 
 

1. Incrementar la qualitat de l’espai públic per als desplaçaments a peu. 

Les línies estratègiques preveuen ampliar les superfícies pels desplaçaments 

a peu i fer-les més accessibles amb mesures com: 

- Voreres de mínim 2’5 metres a la xarxa principal de vianants. 

- Completar la pacificació del centre. 

- Millorar els eixos connectors del centre històric amb els diferents barris. 

- Coordinar l’enjardinament dels carrers amb la xarxa de mobilitat a peu. 

  

2. Afavorir l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport habitual. 

- Implantar una xarxa compacte, sense interrupcions i correctament 

senyalitzada. 

- Millorar la connectivitat entre els barris, entre poblacions veïnes i a 

equipaments. 

- Col·locar més aparcaments segurs per a bicicletes. 

 

3. Promoure l’ús del transport públic. 

- Millorar la confortabilitat i l’accessibilitat del transport públic pels col·lectius 

que l’utilitzen. 

- Reivindicar als òrgans competents les millores en el transport interurbà. 

 

4. Fomentar l’ús racional del cotxe. 

- Aconseguir una nova jerarquia viària prioritzant els eixos de circumval·lació. 

- Establir nous límits de velocitat de 50 Km/h a la xarxa primària, 30 Km/h a 

la xarxa secundària distribuïdora i 20 Km/h a la xarxa secundària local. 

- Per la seva idiosincràsia, s’hauran de treballar amb un pla específic els 

desplaçaments als polígons industrials. 

 

5. Aplicar mesures de millora de la seguretat viària. 

- Reduir l’accidentalitat dins el nucli urbà amb mesures pacificadores 

adaptades a la nova estructura de jerarquia proposada. 
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- Fomentar la convivència entre els diferents mitjans de transport. 

- Coordinar el Pla de seguretat existent amb el nou PMU, incorporant les 

accions que corresponguin. 

 

6. Compatibilitzar l’oferta d’aparcament amb les necessitats dels residents/ no 

residents. 

- Dissenyar un sistema d’aparcaments que combinin gratuïtat (amb o sense 

regulació horària) i pagament. 

- Completar un sistema d’aparcaments dissuassoris. 

 

7. Garantir una distribució de mercaderies àgil i ordenada. 

- Implantar mesures tecnològiques per facilitar-ne el control. 

- Crear punts d’entrega de proximitat o d’autorecollida. 

- Afavorir una mobilitat més neta. 

- Crear un mapa amb els itineraris i punts d’estacionament recomanats. 

 

8. Reduir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica generats per la 

mobilitat urbana. 

- Impulsar els vehicles nets per reduir les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle. 

- Incentivar el vehicle compartit (car-pooling). 

 

9. Sensibilitzar la ciutadania dels avantatges d’una mobilitat sostenible. 

- Realitzar campanyes i accions de sensibilització a la ciutadania. 

- Revisar i adequar les ordenances fiscals 

- Fomentar la setmana de la mobilitat sostenible. 

 
 
Finalment, en quan als RESULTATS ESPERATS s’explica que es vol passar del 

41% d’ús del vehicle privat actual al 31% d’ús en l’escenari més optimista. Per 

tant, reduir en 10 punts percentuals l’ús del vehicle privat, arribant al 60% en quan 

a la mobilitat activa i a un 9% en els desplaçaments en transport públic. 

 

Globalment es vol treballar per aconseguir un transport més eficient, més segur, 

més sostenible, més accessible, més net i amb menys impacte acústic, ajudant a 

incrementar la qualitat de vida de la ciutadania. 
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7.- Es passa al torn obert de paraules. 
 
 
El Sr. Thilo Elmering proposa que la xarxa de carril bici es pensi de principi a fi, 

buscant espais on poder guardar la bicicleta i fomentant l’ús i l’alicient per una 

veritable transició a aquest mode de transport per part de la ciutadania. 

 

També comenta que es tinguin en compte altres eixos existents al municipi, més 

enllà de la proposta radial que s’ha explicat durant la presentació, per tal de poder 

connectar els barris sense haver de passar pel centre històric (per exemple, des de 

les estacions de bus/tren cap a l’hospital, etc.). 

  

El Sr. Ferret contesta que actualment s’està en la fase de línies estratègiques i que, 

a mesura que s’avanci en les fases de participació i d’elaboració del PMU, s’aniran 

concretant mesures per donar respostes a propostes concretes. 

 

 

I quan no hi ha res més a comentar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.00 

hores de la nit, de la qual estenc com a secretària, aquesta acta. 

 

 

 La Presidenta,      La Secretària,  
 
 


