
 
 

Acta de la sessió d’Audiència Pública de l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos, celebrada el dia 7 d’abril de 2014 

 

A les 19 hores 10 minuts, l’alcaldessa Imma Ferret dona la benvinguda als assistents, 
excusa de l’assistència del regidor del grup del Partit Popular a l’acte, i passa a fer una 
introducció tot informant de les actuacions que es porten a terme pel que fa a 
l’execució del pressupost 2014. 

L’alcaldessa destaca en aquest apartat el programa d’ajuda a les famílies i els ajuts 
socials i la continuïtat del programa d’accés als cicles formatius de grau mitjà, i 
anuncia que de cara l’any 2015 s’ampliarà l’oferta amb un programa d’accés de grau 
superior, a l’haver rebut un compromís de subvenció per part de la Diputació. Destaca 
també que el proper juliol es durà a terme la reforma del sistema de calefacció de 
l’escola Dr. Samaranch, amb la substitució de tots els radiadors.  

Els temes que la Sra. Ferret inclou dins d’aquest apartat resum són: 

El suport als temes juvenils, potenciant les activitats del Tangram i afavorint els temes 
de participació de les entitats i grups juvenils i la millora d ela web del Tangram. 

La modificació puntual del Pla d’Ordenació urbanística, que resol situacions 
detectades de restriccions de determinades activitats. 

El suport econòmic del Pla Extraordinari de Diputació, que permet iniciar projectes 
d’ocupació. D’entre ells, cal destacar el projecte “Promociona’t” que segueix amb 
l’experiència iniciada el 2013 amb persones aturades menors de 30 anys, amb uns 
bons resultats i que aquest any s’amplia també a majors de 45 anys, amb accions 
d’acompanyament, seguiment i formació per aconseguir trobar un lloc de treball. 

Dins l’àmbit de foment de l’ocupació informa que s’ha iniciat un projecte d’ampli abast 
dins el camp de l’economia social i solidària, que haurà de portar iniciatives vinculades 
a l’economia agrària. També des del Servei Local d’ocupació es destaquen els cursos 
de formació en competències bàsiques. 

S’informa del treball sobre desenvolupament local que es porta a terme, amb el suport 
dels ajuntaments de Castellet i Olèrdola, encaminat a temes turístics i de 
desenvolupament patrimonial. 

Es segueix impulsant la Fira RemeiArt, que enguany arriba a la tercera edició. Aviat es 
presentarà una imatge turística, per promocionar el municipi dins aquest sector que es 
considera important per al desenvolupament econòmica local. Lligat amb això, informa 
l’alcaldessa de l’immediat inici de les obres de construcció d’un punt d’informació 
turística a l’entrada del municipi, situat a la zona del mercat dels diumenges. 

Dins l’àmbit del Medi Ambient s’ha elaborat una nova Ordenança municipal de Soroll i 
vibracions, aprovada inicialment al passat Ple municipal. També s’ha posat en 
funcionament una web per a que la ciutadania pugui fer un seguiment de les olors que 



 
es produeixen al terme municipal. S’està tirant endavant un estudi sobre la qualitat de 
l’aire, amb la col·laboració de la UPC. I s’estan seguint els treballs que conformen el 
Pla d’Acció per l’Energia i la Sostenibilitat (PAES). 

Pel que fa a obres municipals, dir que el proper 22 d’abril s’iniciaran les obres 
d’arranjament dels carrers Rapió, Sant Domènec i Bellestar. També s’està fent el re 
asfaltat de l’eix cívic, i la construcció d’una plataforma elevada al carrer de l’estació. 

S’han iniciat contactes amb el servei de Rodalies de Catalunya, amb Renfe i amb Adif 
perquè condicionin i millorin l’accessibilitat a l’estació de ferrocarril. Aquests contactes 
es fan de comú acord entre tots els grups municipals, i s’intenta obtenir un compromís 
d’aquestes entitats per fer-hi alguna actuació de millora. 

Altres temes d’obres i via pública son la replantació d’arbrat a l’Avinguda de Cal Rubió 
i la neteja a fons de diversos sectors del clavegueram, sobretot a la zona Sud del nucli 
dels Monjos, motivat per la poca pendent que tenen les canalitzacions. Es preveu 
iniciar ben aviat l’arranjament dels camins de l’Hostal al Centre d’Interpretació de 
l’Aviació republicana i la Guerra Aèria, i el camí de Pacs que passa per Puigdesser. 
Aquesta darrera es fa conjuntament amb Vilafranca, i es gestiona des del Consell 
Comarcal.  

Ben aviat també s’iniciarà la construcció de la vorera d’un tram del Camí de les 
Fàbriques, fins el camí que va al cementiri. Es segueixen efectuant les obres de 
reforma de les cobertes del Castell de Penyafort, així com es farà uns obra 
d’insonorització d’unes aules de la Masia Mas Catarro. 

Per tancar aquesta primera ronda informativa, la Sra. Alcaldessa informa de la 
celebració de la 35enaTrobada de Corals de Caramelles, que aplegarà al municipi un 
total de 26 colles de caramelles, i de l’inici dels actes del 5oè aniversari del Bàsquet i 
l’Hoquei locals, als quals l’alcaldessa aprofita per a felicitar-los públicament per 
l’aniversari i per la programació de totes les activitats commemoratives que han 
organitzat. 

A continuació, l’alcaldessa convida als assistents a formular les seves qüestions, 
donant la paraula en primer lloc als demés grups municipals. 

El grup d’Esquerra Republicana, que té la cartera d’eficiència energètica, informa de la 
previsió d’activitats de cara el 2014 pel que fa a l’estalvi energètic i la implantació de 
mesures de gestió sostenible ambiental recollides al PAES del municipi i a diversos 
informes, per la qual cosa es disposa d’un pressupost econòmic per implantar diverses 
mesures d’estalvi energètic en l’enllumenat públic i els diversos equipament 
municipals, havent sol·licitat a la Diputació de Barcelona un suport econòmic. El Sr. 
Robles destaca la prioritat que té per al seu grup l’aconseguir implantar aquestes 
mesures i fomentar la cultura de l’estalvi energètic al municipi, activitat en la que hi 
juga un paper important l’equipament del Molí del Foix. 

Pel grup de Convergència i Unió, el seu portaveu Sr. Rubio manifesta que, com a grup 
a l’oposició, no pot dir gran cosa referent a l’acció de govern. Manifesta si algú del 
públic vol fer alguna pregunta, intentarà contestar-la, i manifesta que el grup de 



 
Convergència a Santa Margarida i els Monjos està implicat en la campanya del Sí, vull, 
i que a partir del diumenge posaran parada al mercat amb una campanya bastant forta 
per aconseguir el màxim suport possible pel 9 de Novembre. 

Fetes aquestes intervencions, la Sra. Alcaldessa obre el torn de paraules, proposant 
de fer blocs de tres preguntes adreçades a qualsevol dels regidors, les quals s’aniran 
responent. 

La primera intervenció del públic és per informar sobre el col·lectiu Som Energia, 
presentant-se com un grup que promociona només el consum d’energia sostenible, i 
que una de les seves finalitats és promocionar davant els ajuntaments formes d’estalvi 
energètic. Informa als assistents d’una mala praxi en què incorre l’IES local que no 
inclou panells solars per escalfar l’aigua, amb el conseqüent elevat cost energètic que 
això comporta, o pel canvi de caldera fet a l’escola Dr. Samaranch, sense tenir en 
compte altres alternatives. Com a grup s’ofereix a col·laborar per estudiar formes 
d’estalvi energètic i utilització d’energies renovables, tant a nivell municipal com 
particular, per implantar per exemple formes d’escalf d’aigua per mitjà d’acumuladors 
solars, actualment amb molt poca implantació al municipi. 

La Sra. Ferret reconeix que dins les accions a fer en l’àmbit de l’estalvi energètic hi ha 
previst fer un seguit de xerrades sobre temes de divulgació de consum energètic 
responsable. El regidor Sr. Robles agraeix l’oferiment de col·laboració de Som 
Energia, i manifesta que aquesta és també la seva voluntat, de fomentar l’educació i 
l’adopció de nous hàbits sobre aquestes matèries, sobretot ja des de l’escola. 

El regidor Sr. Ávila afegeix que el Pacte d’Alcaldes aprovat per l’Ajuntament ens obliga 
a reduir tot tipus d’emissions i aquest és un compromís al que ens hem obligat per fer 
actuacions d’estalvi i de sensibilització, de les que s’han materialitzat alguns projectes 
com les substitucions de làmpades d’enllumenat públic. Accepta l‘oferiment de 
col·laboració i proposa establir un primer contacte per treballar aspectes de la 
implantació de les mesures incorporades al PAES. 

Una persona assistent manifesta que estaria bé que hi haguessin ajuts i subvencions 
als particulars per implantar aquestes mesures, donat el seu elevat cost. La persona 
que ha iniciat el debat afegeix que no és tant elevat el cost. És elevat la utilització de 
combustibles tradicionals, doncs depenen de situacions geopolítiques, en canvi es 
tracta d’utilitzar una biomassa, que tenim aquí al costat nostre. També podríem 
implantar calefaccions centralitzades, com a molts d’altres països, a tall d’exemples. 

Un altre veí afegeix que una nit d’aquestes va observar que hi havia moltes llums 
apagades al sector de la carretera, però que malgrat això, s’hi podia transitar 
perfectament. Va afegir que considerava que es podien apagar moltes llums 
innecessàries, amb el conseqüent estalvi que això comportaria, ja que el consum de 
llum a les nits és excessiu. Reconeix aquest veí que hi ha una manca d’educació, ja 
que ningú ens ha ensenyat a estalviar, i també ens manca una cultura de compartir les 
coses. 



 
Per cloure l’ampli debat generat al voltant d’aquest concepte d’estalvi energètic, la Sra. 
Alcaldessa manifesta la voluntat, dins el context del PAES, de treballar amb més força 
per les qüestions de l’estalvi i l’eficiència energètica, no només ara que hi ha crisi 
econòmica, sinó perquè hem de fer una inversió de futur en ser més sostenibles i en 
deixar una millor societat als nostres fills. En aquest camí hi som, i volem fer el màxim 
de pedagogia entre la ciutadania. 

Des del públic es pregunta sobre si l’alcaldessa havia esmentat a l’inici un estudi de 
sorolls, a la qual cosa se li respon que l’estudi que s’està fent és sobre les olors, i que 
sobre sorolls s’havia aprovat una Ordenança Municipal en el passat Ple, la qual 
estableix un mapa acústic del municipi, que assenyala els diversos graus de 
sensibilitat permesos i en les diverses franges horàries. Aquesta Ordenança permetrà 
estar-hi a sobre i fer complir les normes, doncs tot i sent un municipi industrial, això no 
vol dir que no hi hagi d’haver límits. 

La intervinent anterior manifesta que fa quatre anys es va fer un estudi del soroll de 
l’AVE al seu pas pel municipi, i ara se’n vol tornar a fer un altre. Per què?. La Sra. 
alcaldessa respon que al seu dia es va fer un estudi sobre l’afectació de l’AVE, però 
ara se’n vol fer un altra de més complert, perquè per les vies hi passa molta circulació, 
i hi ha moments que el soroll és important, generant queixes de veïns. Volem tenir 
mesures de tota la zona com a element de pressió per que les administracions 
competents actuïn. 

La veïna segueix insistint sobre el perquè es tornen a fer. Segueix responent la Sra. 
Ferret que hi ha llocs que no contemplaven les mesures fetes amb anterioritat, i que 
ara es contemplen, com a Cal Claramunt, i que també es volen fer durant un període 
més llarg en el temps. El regidor de Medi Ambient, Sr. Ávila, respon que les anteriors 
mesures són fetes del mes d’octubre de l’any 2009, és a dir, ja fa cinc anys, i ara s’ha 
considerat convenient actualitzar-les, i per això es compta amb el suport de la 
Diputació. 

Una altra persona del públic troba convenient que si s’han adoptat mesures és normal 
que vulguis fer un estudi per valorar l’efectivitat de les mateixes, però que si no s’ha fet 
res des de la darrera vegada, un nou estudi donarà els mateixos resultats. 

La Sra. Ferret li respon que les mesures fetes amb anterioritat van determinar que no 
calia adoptar cap mesura de prevenció, tipus pantalles sòniques. Es tracta de mirar si 
hi ha més decibels ara que justifiquin l’adopció de les mesures que en el seu dia no es 
van adoptar, i si més no, serveixin com a mesura de pressió, donat que s’han rebut 
queixes veïnals i que han demanat fer algun tipus d’estudi.  

Sobre la possibilitat de col·locar barreres arquitectòniques naturals, que pregunta un 
altre assistent, i que sembla que s’havia afirmat que es col·locarien ja fa uns plens 
sense que s’hagin posat, li respon la Sra. Alcaldessa que s’han anat posant pantalles 
sòniques naturals en determinats indrets del municipi, però que en el cas del tren no 
semblen gaire efectives, pel que es vol conèixer l’abast actual de les molèsties, i la 
causa que les produeixen, que poden ser del tren, però també poden tenir un origen 
industrial. 



 
Una nova qüestió plantejada des del públic fa referència a alguna despesa relacionada 
amb Protecció Civil, i que demana un aclariment. Se li respon que el Ple anterior es va 
aprovar el reconeixement de l’existència d’una entitat local dedicada a la Protecció 
Civil. Com a entitat local, igual que les demés, té dret a sol·licitar i obtenir una 
subvenció per dur a terme les seves activitats. 

Insisteix el veí que diverses vegades s’ha sol·licitat un conserge a l’escola Arrels a 
jornada complerta, i s’addueix que no hi ha diners. En canvi ara si que n’hi ha per 
aquest tema de Protecció Civil, del qual el veí n’havia sentit parlar molt malament en 
relació a les persones que en formen part. Argumenta el veí que havent-hi policia local, 
en un nombre –considera- molt elevat d’efectius, i mossos d’esquadra, aquesta 
Protecció Civil entén que està de més, considerant excessiu l’elevat nombre de cossos 
dedicats a la seguretat al municipi. 

El regidor de Governació Sr. Torrents considera que, pel que fa a la Protecció Civil 
estem parlant d’un cost aproximat de 1400 € anuals de subvenció, i que entre les 
seves funcions estan el col·laborar en les tasques de suport i control de les nombroses 
activitats multitudinàries que anualment es celebren al municipi, com les bicicletades, 
festes majors, carnaval, els mercats dels diumenges, etc. Afegeix el Sr. Torrents que si 
les queixes són en relació al funcionament de la policia local, aquest és un altre tema, 
del qual se’n pot parlar en un altre moment. Segueix informant que les activitats que 
fan els voluntaris de protecció civil son les de col·laborar en les tasques de regulació 
de trànsit, regulació de cruïlles i de circulació, llocs on l’afluència de gent pot comportar 
problemes, com és el cas dels mercats setmanals. Però no tenen cap funció 
repressiva ni sancionadora, sinó reguladora i preventiva. Tenen una funció similar als 
ADF, però dins d’un altre àmbit. 

La Directora de l’escola Dr. Samaranch, present a l’acte, intervé per agrair la reforma 
dels radiadors de l’escola, així com agrair també la gent que porta la gestió del Molí del 
Foix, per les tasques educatives de cara a les escoles que realitzen sobre l’estalvi 
energètic. 

Segueix esmentant el procés de consulta previst per al dia 9 de Novembre, i sobre el 
paper que farà l’ajuntament local de col·laboració en aquest procés. 

La Sra. Alcaldessa respon que tot i que el procés no s’ha convocat formalment, i s’està 
a l’espera del què disposi la Generalitat, fins el moment l’ajuntament ha col·laborat 
amb els moviment impulsors de la consulta cedint tant espais com materials. Quan el 
procés electoral estigui convocat, l’ajuntament farà el que calgui perquè aquest es 
pugui celebrar, com es fa en qualsevol altre comtessa electoral.  

Una nova intervenció, a càrrec de la mateixa persona que ha encetat el debat sobre el 
concepte d’energia, que aquest cop planteja el tema de la xarxa wifi, argumentant que 
el nostre municipi és dels pocs que no estan associats a la xarxa de wifi Penedès, de 
lliure accés, de la qual ell n’és usuari i planteja si s’hi pensa fer alguna cosa, ja que 
considera que convé promocionar aquesta tecnologia i alfabetitzar digitalment els 
ciutadans, evitant el lucre d’empreses foranies. 



 
El regidor Sr. Robles informa que s’han fet alguns contactes amb l’empresa que 
gestiona la xarxa WiFi Penedès, i que s’estan fent contactes amb d’altres experiències 
que funcionen per la zona, però que cal fer proves de funcionament abans d’adherir-
nos a alguna d’aquestes opcions, ja que tècnicament no és tant fàcil com sembla. 

Ja en la recta final de la sessió, es plantegen una bateria final de preguntes. En relació 
a determinats problemes de manteniment de l’escola Arrels, una pregunta fa referència 
a determinada problemàtica amb olors que fan els desaigües, i de qui és la 
responsabilitat. 

La regidora Sra. Martínez diu que el departament ja n’està al cas. El problema el causa 
el dipòsit on van els olis usats de la cuina, i que s’han de buidar periòdicament. Ara 
s’ha detectat el problema, i ja s’ha establert de forma periòdica que es passi a buidar el 
dipòsit. Els manteniments petits de tipus preventiu el fem des de l’Ajuntament, però les 
coses de més envergadura depèn directament del Departament. 

En un altre ordre de coses, un veí pregunta si les intervencions dels Plens encara es 
graven. Se li respon que sí. Igual que les Audiències Públiques, que també es graven. 
El veí qüestiona que no en surti una ressenya més àmplia de les Audiències, i que 
s’haurien de publicar senceres les Actes al butlletí municipal. Això obre un debat sobre 
si és útil o no la publicació íntegra dels debats, i sobre la utilitzat que en té. El veí 
insisteix en què en uns moments de desafecció per la política s’ha d’apropar la vida 
dels ajuntaments a la gent, i que quan es demana més transparència, va i es limita 
més la participació. 

La Sra. Alcaldessa indica que al butlletí en surt una petita ressenya, i que l’acta 
sencera es publica en la web municipal. S’obre en aquest moment un debat sobre si 
els plens municipal son públics o no. Evidentment, es constata ràpidament que, per 
Llei, són públics, però que les intervencions de les persones assistents són 
restringides. En el nostre cas, l’alcaldessa indica que en determinades ocasions s’ha 
donat veu al públic en qüestions de rellevància o d’interès general. 

Els canals d’intervenció del públic es poden canalitzar via els grups municipals, i que la 
participació més directa es produeix a través d’aquestes sessions d’Audiències 
Públiques que, a banda de les dues que es convoquen anualment de forma habitual, 
entitats i particular també les poden convocar. 

El relació a les Audiències Públiques, la Sra. Ferret manifesta que s’han creat en 
aquest mandat. En l’anterior mandat, un grup local, Daltabaix, havia fet arribar 
diferents mocions i suggeriments a través de l’equip de govern o d’altres grups 
municipals, i moltes qüestions s’havien debatut en el Plenari, facilitant moltes vegades 
la intervenció del propi grup en la seva defensa. Posteriorment es va considerar que 
una forma de debat més tranquil i que permetés arribar a més gent era impulsar les 
audiències obertes al conjunt de la ciutadania. S’ha creat una normativa que no 
impedeix la participació, sinó que la organitza, pel que considera que d’aquesta forma 
es millora i fomenta la participació. 



 
Una veïna pregunta sobre els episodis de greus olors que patim al municipi, i es 
pregunta si se sap d’on venen i què les causa. 

Li respon la Sra. Alcaldessa que, efectivament hi ha olors i s’està treballant per saber 
què o qui ho produeix, de la qual cosa es manté puntualment informada la Plataforma 
Cívica per la Salut i el Medi Ambient existent al municipi. I una de les primeres 
mesures va ser la creació de la ja esmentada web de les olors, que permetés fer un 
seguiment ciutadà dels llocs i les hores en què es detecten. 

El regidor Sr. Ávila afegeix que s’està en estret contacte amb les possibles causants 
que es coneixen, per insistir en la resolució de les causes. Al mateix temps som apunt 
de signar un conveni amb la Universitat Politècnica de Catalunya, que té experiència 
en aquests tipus de problemàtiques, la qual farà un estudi de tots els components 
detectats i la seva concentració per poder-ne determinar els orígens. Val la pena dir 
que alguns focus son fàcils de detectar i de resoldre, però d’altres, no ho son tant. I 
fins i tot n’hi ha alguns que encara no estan identificats. 

La veïna que ha plantejat la qüestió, pregunta què es podrà fer un cop tinguis els 
resultats, sobretot quan –afirma- algunes olors provenen de la incineració de residus d’ 
Uniland i el que surt per la xemeneia és cancerigen . Manté que està molt bé fer 
estudis, però necessitem que es facin actuacions que evitin haver de respirar coses 
que son nocives, perquè tot el que surt a l’aire ho respirem. Davant d’això, planteja la 
conveniència de fer una Ordenança, i no un estudi, perquè pugui ser més efectiva i 
facilitar el control i la protecció del ciutadà. 

La Sra. Ferret fa un resum del procés que s’ha seguit en aquesta qüestió de les olors. 
Per una banda s’ha encarregat aquest estudi sobre la qualitat de l’aire perquè estem 
preocupats per uns olors que no en sabem l’origen, però que costa determinar i 
tampoc es pot assegurar que provingui de determinades activitats. Aquest estudi ens 
resoldrà l’origen del focus i sobretot els seus components, i llavors podrem actuar. 

Una Ordenança pot ser una eina, però a diferència de l’ordenança de sorolls que ens 
permet mesurar quantitativament un focus i establir un règim sancionador per als 
transgressors, l’ordenança d’olors no està emparada en cap normativa superior, 
perquè no existeix, i perquè no hi ha un mesurador clar d’olors, una eina que mesuri 
una font causant d’olors de la mateixa manera que si existeixen el sonòmetres. Això 
converteix en difícil que es pugui fer complir, ara com ara. I per tant s’ha agafat la via 
d’incidir sobre els focus coneguts per forçar la seva resolució i avançar amb l’estudi 
per descobrir els nous focus. 

En aquest punt s’esdevé un debat sobre si determinades olors que es detecten son 
produïdes per una industria concreta, Uniland, i fruit del procés de crema de 
determinats residus en substitució del carbó, per a la qual cosa disposen de permís 
ambiental de la Generalitat. La insistència de la veïna interpel·lant és que la causa 
està més que clara que prové de la cimentera, mentre que des de l’ajuntament no es 
considera que hi hagi proves concloents que permetin tal afirmació. 



 
L’esmentada ciutadana manifesta que, en el cas que es modifiqui o variï la llicència 
ambiental en el sentit d’ampliar els residus a incorporar en el procés de crema, es faci 
una informació exhaustiva a la població i, a l’ensems, a la Plataforma Cívica per la 
Salut. 

Davant el dubte, la opinió municipal és la d’avançar a fons en l’estudi, per tal de 
determinar l’origen i les causes de les olors. I pel que fa a la informació, s’està obert a 
facilitar qualsevol informació. 

I no havent altres temes a tractar, sent les 21 hores s’aixeca la sessió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


