
Acta sessió d’Audiència Pública. 3 novembre de 2015. 

Essent les 19’10 h. l’alcaldessa Sra. Ferret dóna per iniciada la sessió. Amb 
l'assistència de 10 persones com a públic. La Sra. Ferret dóna la benvinguda als 
assistents, els agraeix la seva assistència i indica que s'està gravant per poder-ho 
penjar a Internet. 

Informa de la recent aprovació de les Ordenances Fiscals, el ple del passat mes 
d'octubre, que es congelen per setè any consecutiu, per no haver de gravar amb més 
impostos la ciutadania. També informa que s'inclouen algunes bonificacions, com en la 
taxa d’escombraries i l’impost de vehicles, per tal de continuar facilitant al contribuent 
el pagament dels impostos.  

De cara el proper plenari, s'han començat a dissenyar els nous pressuspostos, i se'n 
podrà parlar amb tots els grups. 

Pel que fa al marc pressupostari per al 2016 i els condicionants amb què s’afronta, la 
Sra. Ferret indica que l’any 2014 es va sobrepassar la regla de la despesa, però tenint 
en compte que es complia la capacitat financera i la ràtio d’endeutament, es va haver 
d’aprovar un Pla Econòmic i Financer. Aquest Pla ens obliga a complir amb la norma 
establerta de despesa per aquest 2015. Aquesta norma condiciona el pressupost pel 
2016 donat que, per donar compliment al que la llei de l’estat defineix, cal preparar uns 
pressupostos tenint en compte la consignació inicial pel 2015.  

Així doncs per les diferents regidories es proposa treballar el pressupost 2016 de 
forma ajustada a la proposta inicial 2015, sempre prioritzant el manteniment i millora 
dels serveis que s’ofereixen des de l’ajuntament i les inversions previstes en la mesura 
del possible i atenint-se a possibles subvencions finalistes que es puguin rebre. 

Per tan els pressupostos 2016 s’han de preparar ajustant-se a la normativa vigent i la 
valoració i priorització de les accions a desenvolupar, tan per l’any 2016 com els anys 
vinents 

De les propostes inicials d'inversió per al 2016, n’hi ha algunes que passen d’any, com 
la rehabilitació del Celler i les cobertes del Castell de Penyafort o el reasfaltat de la 
Ràpita. Pel que fa a propostes noves, inicialment es contemplen l’eix cívic al carrer les 
flors, l’eix cívic Monjos/Vilafranca; l’eix cívic de Cal Rubió; la pista poliesportiva vella, o 
l’arranjament  de la piscina i el seu entorn, per posar uns exemples. 

Un cop feta aquesta contextualització econòmica i definides les principals prioritats, 
l’alcaldessa cedeix la paraula als diferents Grups municipals. 

Pel grup municipal de Convergència, el Sr. Rubio dona la benvinguda i agraeix 
l'assistència. Afirma que hi ha poca gent, és una llàstima perquè creu que és aquí on 
s'ha de venir a fer propostes... De totes maneres, el grup de Convergència està aquí i 
si algú vol fer preguntes, els contestarem. 

Pel grup municipal d’ERC, el Sr. Arasa manifesta que el seu grup cedeix la paraula al 
públic. 



Pel grup municipal de Pobla Actiu CUP, la Sra. Gallego també dona la benvinguda a la 
sessió. Afirma que les audiències públiques es creen en uns moments (any 2012) en 
què es volia treure la paraula al públic al final dels Plens. Ara considera que segueixen 
les audiències però es manté el torn obert de paraules als Plens. Finalitza la 
intervenció indicant que el seu grup aposta per uns pressupostos participatius. 

Pel grup municipal del  PSC, el Sr. Torrents també dona les gràcies per l’assistència, 
tot indicant que aquest nou mandat la ciutadania ens ha atorgat un mandat majoritari. 
Tot i així, amb aquest acte volem recollir propostes, i també estem contínuament 
oberts a rebre cada dia propostes i suggeriments sobre la acció de govern. I ho volem 
continuar fent d’aquesta manera. 

Un cop feta aquesta ronda d’intervencions, l’alcaldessa Sra. Ferret obre el torn de 
paraules convidant als assistents a intervenir. Recorda que, en principi, la mecànica es 
fer una ronda de 3 preguntes o intervencions, per passar desprès a les respostes 
corresponents. 

Sr. Molino: Com a veí del carrer Canigó veig que l'enllumenat públic està malament, 
els fanals s'encenen i apaguen de forma inusual. Pregunta pel tipus de detecció de les 
avaries, si es fa de nit... També pregunta si un habitatge que està ocupat per dues 
persones, paga la mateixa taxa d’escombraries que una llar on hi viuen tres, quatre o 
més persones. 

Sra. Ferret: La taxa d'escombraries grava per habitatge, indepèndent de la gent que hi 
viu. Però recorda que hi ha bonificacions, si s'és pensionista, etc. de fins a un 30%. Hi 
ha un període de convocatòria per presentar la documentació necessària, i depenent 
de les circumstàncies socials i econòmiques, un s’hi pot acollir. 

Sr. Gatell: S’ha detectat que hi ha un problema amb les llums del carrer Canigó, i s'hi 
està treballant, tot i que la solució no és ràpida. L’enginyer, els regidors van detectant 
les possibles avaries.  

Sra. Ferret: La policia també ens passa informes sobre l’estat dels serveis, i sembla 
que en aquest cas no és fàcil resoldre-ho. També hi ha altres sectors que els passa 
això, i s’hi està treballant. 

Sr. Villarroya: Pregunta si hi ha un pla de xoc per al camp de futbol de la Ràpita. 

Sra. Ferret: Manifesta que el camp de la Ràpita es fa servir poc. El club que l’utilitzava 
més, el  Ràpid Català, aquesta temporada ja no està federat. 

Sr. Soriano: En el camp s’hi va fent un manteniment, i s’està utilitzant alguns dies per 
altres activitats no futbolístiques. 

Sr. Villarroya: Pregunta si s'hi pot fer un altre ús. 

Sr. Soriano: De moment no es pot perdre la condició de camp de futbol, perquè el 
Ràpid Català pot tornar a existir en qualsevol moment, però caldrà tenir-ho en compte. 

Sr. Álvarez: Llança la pregunta de sobre la fibra òptica de cal Rubió, per a quan està 
previst que hi arribi, ja que truca a la companyia telefònica, i li van donant llargues. 



Sra. Ferret: Les darreres converses mantingudes amb la companyia ens diuen que a 
finals d'any estarà a tot arreu. 

Sr. Soriano: Ara hi ha un 54% del municipi ja cablejat. Abans que acabi l'any s'han 
compromès a que estigui tota la xarxa operativa. Ara estan passant cap a Cal rubió, la 
Rovira i Muscarola, que és on hi ha més dèficit en la telefonia convencional. 

Sr. Álvarez: Pregunta per l'hidrant (boca d’incendis) a cal Rubió, doncs opina que el 
que hi ha al pont no és operatiu. 

Sra. Ferret: Afirma que els bombers utilitzen alguns hidrants concrets que els van 
millor. L’Ajuntament fem el manteniment de tots. S’havia mirat de posar-ne en algun 
altre lloc, i ho tornarem a parlar amb l'enginyer. 

Sr. Jané: Fa una bateria de quatre preguntes: Sobre la font de la plaça de l'església, 
pregunta si hi ha alguna avaria; sobre els llums leds de l'avda. cal Rubió que n’hi ha 
alguns que fallen, i pregunta si surt més econòmic substituir els leds malmesos o tota 
la làmpada sencera; de cara als pressupostos de l'any vinent, li agradaria saber si el 
grup de govern pensa fer partícips als altres grups per la seva elaboració, i també 
pregunta als altres grups si tenen algunes propostes a fer. 

Sra. Ferret: La font de la plaça de l'Església es va decidir tornar a posar en 
funcionament passat aquest l'estiu, però el vent llença l'aigua fora. Caldrà mirar-s'ho. 
Sr. Gatell: Els fanals de leds no està previst encara quan es podrà arreglar. Si es 
detecta que és un mal funcionament de l'equip, es canviaran sencers, ja que encara 
estan en garantia.  

Sra. Ferret: Pel que fa al pressupost 2016 s'ha fet oferiment als diferents portaveus 
dels grups per poder parlar del tema, i queda pendent posar data per la reunió. 

Sr. Torrents: En vam parlar el darrer dia, i ho hem tornat a comentar amb els 
portaveus. Hem de començar a seure. De propostes no ens en falten, però tenim molt 
clar que el pressupost s'ha de quadrar. Escoltarem totes les propostes, i si les coses 
es poden incorporar, es farà. Pensem que ara potser és el moment de fer coses que 
millorin la qualitat de vida de les persones, més que no pas obres de gran 
envergadura. 

Sr. Molino: Aquests anys que no han apujat els impostos, però entenc que hi ha llocs 
on els preus estaven molt sobrevalorats. Jo tinc entès que, del rebut de l'IBI, una part 
se l'emporta la Diputació de Barcelona i una altra part es queda al municipi.  Pregunta 
si no es pot saber quina part s'emporta cada un... 

Sra. Ferret: l'IBI (Impost de Bens Immobles) és un tribut que tothom qui tingui una 
propietat immoble, l'ha de pagar. El tribut es paga a l'ajuntament, però els recapta 
l'ORGT (Organisme Autònom de Gestió Tributària) que depèn de la Diputació de 
Barcelona, que és qui fa la gestió de girar els rebuts. Per fer això, la Diputació es 
queda un 2% del què recapta. Aquest any 2015, però, la Diputació ha acordat no 
cobrar aquest 2% als ajuntaments, i avui s'ingressa tot a l'ajuntament. Aquest impost 
nosaltres el tenim valorat de forma molt real. L’any 2012 l'estat ho va voler apujar molt, 
i com ajuntament hem anat jugant a la baixa, per no augmentar-lo. Hi ha, això sí, una 
part del municipi que, per error del cadastre, es va calcular malament. Desprès es va 



regularitzar, suposant un increment per als veïns afectats. Amb els impostos tenim poc 
marge, els ajuntaments podem regular més el tema de  les taxes, que podem pujar-les 
o baixar-les. 

Sra. Cabré: El gener s'obre la convocatòria dels ajuts de les taxes d'escombraries. 
Això ho sap tothom...? A mi em sembla que no, doncs si no ets usuari de serveis 
socials no ho saps, i crec que ho hauríem de fer assequible a tothom.  

Sra. Ferret: Els períodes per sol·licitar els ajuts es fan públics, al web o per cartells. 

Sra. Martinez: el 90% de beneficiaris de les exempcions no acostumen a ser usuaris 
de serveis socials.  Creu que la informació ja arriba prou bé, a través de cartells, 
bans... 

Sra. Gallego: Opina que també es podria publicar a l'Agenda, que aquesta surt 
mensualment, i arriba a tothom. 

Sra. Ferret: Es pot mirar de posar-ho al Nosaltres, que arriba a totes les llars, tot i que 
potser no coincideix amb els períodes. 

Sr. Jané: Pregunta a l’alcaldessa si pot repetir les propostes d'inversions per al 2015 
que ha fet a l’inici de l’acte. 

Sra. Ferret: (repeteix les principals inversions, anunciades en la introducció de l’acte) 

Sr. Jané: El Sr. Oriol parla d'obres de gran envergadura. quin és el límit econòmic per 
definir-ho ?. Jo proposo invertir més en plans d'ocupació i temes socials, que no pas 
en totxo pur i dur. 

Sra. Ferret: Nosaltres, de cara al 2016, potenciem temes més socials, el manteniment 
de tots els serveis bàsics, i temes de promoció econòmica i benestar de les persones. 
Les obres acostumen a tenir un import elevat, però com ja he dit, ens haurem 
d'ajustar. Estem ajustant les propostes per saber cap on hem d'anar. La Diputació 
obrirà aquest mandat les línies d'ajuts per infraestructures o per accions de promoció 
econòmica. 

Sr. Jané. En el pressupost del 2015 hi havia uns sis grans blocs, i cada un d'ells era 
aproximadament d’igual d'import. Convé repartir-ho d'una altra manera i evitar obres 
no prioritàries o innecessàries. Millor invertir en Plans d'Ocupació. 

Sra. Ferret. Per fer-nos una idea de què és una obra de gran envergadura, podriem 
estar parlant d'un Complex Aquàtic, d'uns 4 milions d'euros. Però això ara mateix no 
està previst. 

Sr. Torrents: És complicat marcat els límits, perquè algunes obres poden venir 
subvencionades, i si la subvenció és finalista, o es fa l’obra o es perd la subvenció. En 
cap cas es deixarà de prestar un servei bàsic i necessaris per fer una gran obra. Hi 
han coses que no són prioritàries. Per exemple, hem preferit mantenir uns serveis com 
la Casa dels Passos Petits, o la Llar d'infants... malgrat la crisis.  

Sr. Salguero: Hi ha dos carrers que tenen el mateix nom, i això comporta molts 
problemes. Està prevista alguna manera de canvi...? 



Sra. Ferret: Es complicat, però se'n pot parlar. Ens referim concretament al carrer Sant 
Antoni (Monjos) o Sant Antoni (Cal Rubió). Vam intentar que posant la ubicació de 
cada nucli es resoldria, però quan hi ha canvis de carter sembla que això no funciona. 
En podem parlar, però això vol dir canviar tots els documents dels veïns, i comporta 
molt d’enrenou al veïnat. 

Sr. Álvarez: Jo ho he provat això de canviar els noms de Sant Antoni, i això no 
funciona. 

Sra. Ferret. Vam parlar amb correus, i semblava que no hi hagués problema. Podem 
tornar a parlar-hi, perquè el problema segueix. 

Sr. Arasa: Com que el santoral cristià té molts recursos, es poden posar els "cognoms" 
dels dos Sants Antoni (el dels porquets o el dels paletes). 

Sr. Rubio:  Jo m'he trobat aquest problema a Sardinyola. S'han canviat el nom dels 
carrers (Mestral, Llebeig, etc.), Jo des del primer dia ho he resolt posant el 4B. 

Sra. Gallego: Pregunto si hi ha algú empadronat al nucli de Santa Margarida, perquè 
als veïns del carrer Santa Margarida arriben cartes referides al nucli, no al carrer. 

Sra. Ferret: Ho mirarem. 

Sr. Arasa. Es molt important que els pressupostos siguin participatius. Crec que les 
ordenances s'haguessin d'haver debatut junt amb els pressupostos. Ara se'ns dona 
l’opció de poder canviar una mica coses, però el que convé és canviar radicalment la 
política del govern. Demanem que hi hagi un canvi d'actitud, i el pressupost es 
discuteixi amb el màxim nombre d'entitats. 

Sra. Bujaldón: Vull parlar del tema dels contenidors de reciclatge, que ja va sortir al 
darrer Ple, i crec que hem de fomentar-ne l’ús i la capacitat de reciclatge. A Cal 
Salines hi ha alguns carrers en que no estan agrupats els diversos contenidors, cosa 
que facilitaria el seu ús. Em pregunto la raó d’aquest fet (si és per raons de velocitat 
dels vehicles...), i si això passa a algun altre lloc, perquè considero que és millor que 
estiguin agrupats. Una altra qüestió és sobre el fet que ara s'han canviat plaques de 
carrers.. Hi ha alguns veïns que s’han queixat del mal estat, sembla que als Tres Pins 
s'han queixat també. A Cal Salines a nosaltres ens han canviat unes plaques que ja 
estaven prou bé. Quins criteris s’han seguit i perquè no s’han fet tots per igual. El 
darrer tema és un suggeriment, relacionat amb els excrements dels gossos. S'ha 
plantejat l’Ajuntament de fer una acció educativa per incentivar el civisme vers el tracte 
i el comportament dels gossos. 

Sra. Ferret: En aquest punt dels contenidors del camí de Cal salines no estan agrupats 
perquè no hi caben junts, treuen visibilitat i dificulten l’accés a l’habitatge. Els criteris 
de col·locació de contenidors son de visibilitat i seguretat.  

Sr. Garcia. Pel tema de les plaques dels carrer. Es van detectar un seguit de plaques 
malmeses a una zona del municipi, i es va acabar de completar el projecte de canvi a 
d’altres zones, quedant-ne però algunes per fer el canvi més endavant. Les 
corresponents al barri de Tres Pins, que són d’una altra mida, ja les tenim aquí, i es 



posaran de seguida. La resta de espais es canviaran amb el pressupost de l’any que 
ve. 

Sra. Ferret: S'està estudiant el tema d'un lloc on els gosos puguin còrrer lliurement. 

Sra. Martínez. anem fent campanyes 

Sr.oriol. En aquest tema del civisme dels gossos, hi ha llocs on fan una anàlisi de 
l'ADN dels gossos, sap greu gastar-se els diners això. es van fent campanyes i es 
treballen aquestes qüestions, però és complicat. 

Sra. Vanessa. voldria suggerir aprofitar agrupar els cotenidors el més propers 
possibles, si no pot ser al costat, el més aprop possible. 

Sr. Jané: no m'ha agradat el tema de l'ADN dels gossos. Ens hem de basar primer en 
l'educació que amb la sanció. Hem valorat el tema de posar pipicans...? I aquí es 
prima més la sanció que l'educació. jo no he vist cap proposta educativa. 

Sra. Ferret: Estem fent campanyes. però hi ha coses que no son d'educació, sinó de 
sentit comú. si tu deixes la merda del gos al mig del carrer, no hi ha educació que 
valgui. No ets prou cívic, i prou. Veiem bé els espais on els gossos puguin estar-hi.  

Sr.Jané: Tinc una moció i la presentaré. Perquè jo poso bosses... heu provat de posar 
vosaltres dispensadors,  

Sr. Arasa. nosaltres en el ple anterior vam proposar una reorganització de la ubicació 
dels contenidors, i va ser rebutjada pel grup de govern. També proposàvem fer 
campanyes de sensibilització. i també va se rebutjada. 

Sr.Oriol. Això només és una proposta de treball, però la gent ens demana solucions. 
no hem fet proves pilot dels pipicans, però hem estudiat el tema, i no ens acaba 
d'agradar. Estem mirant la possibilitat de fer espais pera gossos, estem treballant això. 

Sr. Molino (vei c/ Canigó): Em sento aludit. On vivia abans teniem pipicans. jo els 
gossos els porto al camp, i em va passar que vaig passar per davant d'un guàrdia, i el 
meu gos va aixecar la pota, i el guàrdia em va multar. Vam anar a judici, i vaig perdre. 
Desprès el guàrdia em va demanar perdó. 

Sra. Ferret: Si hi ha alguna queixa, ens ho poden fer saber, si hi ha una mala conducta 
d'algún servidor públic. 

La Sra. alcaldessa dóna per acabada la sessió, a les 20'40 hores. 

 

  

 


