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Acta de la sessió d’Audiència Pública, del 3 de novembre de 2014 

A les 19 hores s’inicia la sessió de l’Audiència Pública, amb la presència del conjunt de 
membres del Ple Municipal, prenent la paraula la Sra. Imma Ferret, indicant que el tema 
principal és parlar dels pressupostos per al 2015, i demanant a la ciutadania si vol fer arribar 
les seves propostes i suggeriments a l’equip de govern. 

Comença introduint el tema de la recent aprovació de les Ordenances Fiscals les quals, per sisè 
any consecutiu, s’ha decidit de forma unànime congelar-les. També, indica, estem treballant el 
pressupost 2015, amb el condicionant imposat pel govern central de limitar el marc 
pressupostari amb un sostre de despesa, que no pot passar de l’1’3% en relació al 2014, la qual 
cosa el converteix en un pressupost força ajustat, i alhora flexible, donat que no es podran fer 
modificacions per incrementar les depeses sinó és mitjançant transferències finalistes o baixes. 

La Sra. Ferret passa revista a les inversions previstes per aquest 2014, i que s’iniciaran en breu, 
com el clavegueram de Can Ferran; el clavegueram del carrer de Sant Joan, les pilones del raval 
e Sant Martí; l’enllumenat de la Rovira, o una nova porta d’accés a l’escola Sant Domènec. 
Altres inversions previstes inicialment enguany, però que no començaran fins el 2015 són 
l’arranjament dels camins del Ciarga i el de Pacs, els projectes d’urbanització dels carrers Ter i 
Francolí; l’arranjament de la Plaça de l’Església de la Ràpita; el canvi d’ubicació de l’skate park; 
la renovació de llumeneres, complint les noves normatives; el celler i les cobertes del Castell 
també passaran d’any. 

Pel que fa a noves propostes d’inversions de cara el 2015, a banda d’acabar les ja esmentades, 
i que s’hauran de debatre en el seu moment, tenim la renovació de plaques de senyalització de 
carrers; reasfaltat de diferents trams de carrers, com l’avinguda Penedès, de la Ràpita; el 
projecte d’enllumenat del camí de l’Hostal al Ciarga; reforma de l’aigua calenta sanitària al 
Pavelló; la segona fase de l’estudi de les olors; a banda de continuar amb tots els projectes 
engegats des del Servei Local d’Ocupació: Monjos inclusió, horticultura ecològica, etc. Així com 
continuar amb tots els projectes dels diferents serveis municipals adreçats a les persones, com 
la infància, Joventut,  cultura, benestar social, etc. 

Un cop feta aquesta introducció prèvia, l’alcaldessa dóna formalment  l’obertura del torn obert 
de paraules. 

 

Sr. Arasa: Pregunta com és que no es té en compte la rehabilitació de l’església de Santa 
Margarida en aquests Pressupostos, i en canvi s’asfalta un camí privat, com el del Serral. 

Sra. Ferret:  Informa de les actuacions que s’han fet a Santa Margarida. Accions davant el 
Bisbat (propietari de l’espai). Sol·licitud a la Diputació de suport tècnic per a la reforma. Resta 
pendent l’elaboració del projecte de reforma integral del cementiri antic. Pel que fa al camí 
que enllaça l’hostal del Penedès amb el camí fondo, la reforma s’ha fet per facilitar l’accés al 
Centre d’Interpretació de l’Aviació Republicana i la Guerra Aèria, com una actuació de 
promoció del nostre turisme cultural. 
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Sr. Simon: Parla de la preocupació en temes de salut al municipi i dubta que s’hi doni resposta, 
donat que es parla de fer estudis, però desconeix si hi ha cap partida assignada a fer-los. Opina 
que cal informar en profunditat de tot el què s’ha fet, i acaba preguntant si es pot garantir que 
no hi hagi cap perill per la denominació de “Galls del Penedès”. 

Sra. Ferret:  Afirma que l’Ajuntament està preocupat per la salut al municipi. Informa que el 
ple passat aprovà una moció adreçada al departament de Medi Ambient que es deneguin les 
llicències, al temps que es demana que es facin els estudis per garantir l’absència de perill a la 
població. I que aquests estudis els faci la Generalitat, però que si cal habilitar una partida del 
pressupost municipal, es fa. 

Sr. Ávila: Explica que hi ha un estudi de la Universitat Rovira i Virgili fet el 2001 (quan Uniland 
utilitzava combustible fòssil –carbó-) i que s’ha actualitzat el 2012 (amb el combustible actual), 
i que els resultats son negatius, per sota dels mínims. 

Sra. Mestres: Afirma que l’Ajuntament ha desvirtuat la moció presentada per la Plataforma, 
que aquesta va ser votada pel Consell Comarcal, els Ajuntaments de Vilafranca i les Cabanyes, i 
no entén el perquè aquí no s’ha pogut votar. L’estudi global fet sobre les cimenteres 
demostren uns valors d’emissió pel damunt del permès, pel que la seva moció proposava 1) 
que a Cales de Pacs no s’autoritzi la crema de fangs, i 2) que es denegui l’autorització que ja té 
Uniland. Afirma que els estudis els han de fer òrgans independents, i demana que es repensi el 
vot del Ple i s’aprovi novament la moció tal com va ser presentada. Fa referència, a més, al 
tema de les olors, afirmant que no es vol afrontar la qüestió, ja que no s’aprova l’ordenança. 

Sra. Ferret: Indica que les mocions s’han d’aprovar pel Ple, i per això no es va passar el tema 
per l’Audiència Pública. Afirma que la moció finalment aprovada és idèntica a la presentada, 
amb l’afegit del tema de fer l’estudi. Remarca que Santa Margarida i els Monjos és un municipi 
força industrial, i que a l’ajuntament li preocupen totes les indústries existents, i no només 
una. Pel que fa a la petició de supressió i denegació de llicència, trasllada el tema a tractar-ho a 
l’Ajuntament. 

Sra. Bonilla: Afirma que quan el Departament va concedir la llicència  no es va informar als 
grups. Remarca que els estudis donen valors per sobre el permès. Pel que fa a la moció, la 
Plataforma defensa la supressió abans que l’estudi previ. És una qüestió que ja fa quatre anys 
que es demana, i lamenta que la població estigui adormida. Es qüestiona també la necessitat 
de tenir tantes infraestructures. 

Sr. Ávila: Fa una puntualització a les dades, dient que el mercuri dona valors diferents per anys 
diferents, igual ara com quan no es cremava cap residu. 

Sra. Ferret: L’Ajuntament trasllada tot el que cal al Departament. Ells s’han de basar en dades 
científiques, i això s’exigirà. Els ajuntaments tenen poques eines per denegar aquestes 
llicències. Es pot fer pressió, però al final és la Generalitat qui les atorga. Torna a insistir en què 
l’Ajuntament es preocupa per la salut al municipi. Pel que fa al tema plantejat de les olors, 
afirma que s’ha descartat el fer una ordenança per la dificultat d’aplicar-la, donada l’absència 
de legislació general sobre el tema. 
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Sra. Repiso: Pregunta com és que al Consell Comarcal, la persona representant del municipi hi 
ha votar a favor a l’ordenança presentada. 

Sra. Ferret: Repeteix que la moció aprovada per l’Ajuntament és la mateixa que la de la 
Plataforma, només amb l’afegit de l’estudi. 

Sr. Galimany: Demana que es consulti al Departament de Sanitat en relació a si hi ha un 
augment de la mortalitat per càncer a la nostra comarca. 

Sra. Ferret: Informa que dels estudis sobre la malaltia no es pot determinar la relació 
causa/efecte que comporta la indústria en les malalties. Els números que surten de la comarca 
són molt similars a la mitjana del país. Des de l’any 2009, el nostre municipi forma part d’un 
grup de seguiment de detecció de determinades malalties. 

Sr. Arasa: Afirma que hi ha hagut un canvi de criteri en relació al contingut de la moció 
presentada al Consell i a l’Ajuntament. Pregunta què hi diu el grup de CiU dels Monjos, donat 
que també va votar a favor en la del Consell Comarcal, sense incloure el tema de l’estudi. 

Sr. Rubio: El seu grup no té perquè votar el mateix, i sempre es pot discutir. Creu que nosaltres 
no som ningú per prohibir res, doncs ho ha de fer el Departament. 

Sra. Bonilla: Opina que dels indicadors de salut de l’estudi de la Generalitat es detecta que a 
l’any 2012 hi ha una major protagonisme de les neoplàsies. 

Sra. Ferret: Considera que no hi ha dades suficients per considerar-ho significatiu. 

Sra. Mestres: Considera que al Consell Comarcal s’hi va com a representant de la institució, i 
no com a ciutadà i que, si és el cas, sempre es pot abstenir. Afirma també que el seu grup 
disposa de les dades de Santa Margarida i els Monjos, i li sap greu que es pensi que es donen 
tergiversades per esverar al personal. Les dades de la Plataforma s’extreuen del Departament 
d’Agricultura, que contempla les cimenteres de tota Espanya. Son dades, diu, que afecten les 
persones, i que les que dona l’Ajuntament són fragmentades. Torna a demanar que es 
reflexioni sobre la moció.  

Sr. Soldan: Opina que no es lògic que es votin coses diferents als dos llocs, i que l’ajuntament 
ha canviat la moció. 

Sr. Jané, fa una bateria de preguntes: Recorda que fa temps es va demanar que es posés a la 
revista Nosaltres uns resums més amplis de les Audiències. També pregunta quina és la 
participació dels grups de l’oposició en l’elaboració dels Pressupostos. Demana que s’expliquin 
millor les obres a què s’ha fet referència a l’inici. Sobre el camí del Ciarga -que s’ha asfaltat- 
opina que hi ha empreses que fan els camins de terra, i pregunta perquè es fan d’aquesta 
manera. Diu que s’ha trencat la palanca damunt el Foix darrera la Masia, i pregunta perquè no 
s’arregla d’una forma definitiva i s’aprofita per fer una neteja de la llera del riu, des de 
l’església fins la Masia. Pregunta també com està el tema del conserge de l’escola. Si es preveu 
substituir les lluminàries segons la nova normativa i, per últim, proposa que es valori el no 
col·locar les pilones al raval de Sant Martí. 
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Sra. Ferret: Pel que fa a la publicació dels resums a la revista Nosaltres, en pren nota. En relació 
als pressupostos, informa que aquesta mateixa setmana es comencen els debats pels grups; 
que alguns projectes del 2014 s’han endarrerit pel tema de les subvencions. Pel pressupost del 
2015 es parteix de la consignació inicial del 2014. També indica que es mirarà la proposta 
d’asfaltat de camins amb noves tècniques. Pel que fa a la palanca damunt el Foix opina que 
s’hauria de fer de fusta, però que ara és urgent arreglar-la, i que la plaça de l’escola finalitzarà 
la propera setmana. 

Sr. Ávila: Fa un incís en relació a la neteja de lleres, afirmant que es va fent poc a poc, a mesura 
de les possibilitats pressupostàries municipals, recordant que  és un tema que l’hauria 
d’assumir l’Agència catalana de l’Aigua. 

Sr. Rubio: El grup de Convergència estem estudiant el pressupost, i fent els números sobre les 
coses que creiem que s’han de fer l’any vinent. 

Sr. Fructuoso: Al municipi de les Cabanyes van fer una obra sobre camins, que va durar molt 
poc. Informa que va fer una pregunta sobre quina era l’aportació de l’empresa Cales de Pacs al 
municipi de les Cabanyes, i em van respondre que 70.000 €. Em poden dir quan aporta Uniland 
al municipi? Ja m’ho respondran. Opina que convé fer polítiques properes pel poble, i no donar 
voltes a les coses. 

Sr. Arasa: Des de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) demanen que la plaça de l’Església sigui 
anomenada “Plaça de la Independència”. 

Sra. Mestres: Això que l’Ajuntament no hi pugui fer res, no és veritat. Informa que hi ha 
comarques, a la comunitat de Navarra, que s’han posat d’acord i no han volgut que les seves 
cimenteres incinerin. 

Sr. Simon: Com a membre de la Vegueria Penedès demana que en el nou pressupost per al 
2015 s’inclogui una petita partida perquè es difongui la pertinença a la Vegueria Penedès del 
municipi. 

Sra. Repiso: Pregunta qui ha pagat  l’estudi fet per la Universitat Rovira i Virgili. 

Sr. Ávila: L’ha pagat l’empresa Uniland, perquè estan obligats a fer aquests tipus d’estudis i a 
fer analítiques periòdiques sobre les emissions. 

Sr. Jané: Pregunta sobre les obres del castell de Penyafort, quin percentatge del conjunt està ja 
reformat i quin resta pendent, i quan s’acabarà. 

Sra. Ferret: El castell es va comprar el 2002. S’han anat fent diverses reformes. L’aposta forta 
d’obres són les cobertes, de les quals queden per fer les corresponents a l’ala del damunt del 
celler, que es vol executar el 2015. S’ha fet una completa intervenció a les pintures murals, així 
com molts estudis i excavacions arqueològiques. També s’ha demanat a la Diputació que ens 
ajudi a fer un Pla Director global. Per la magnitud de les obres és difícil establir una data de 
finalització. S’anirà fent a mesura que el finançament ho permeti. 

Sr. Jané: S’està traient tot el rendiment  turístic, al Castell? 
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Sra. Ferret: Tal com està actualment, fins que no hi hagi les cobertes ni espais rehabilitats, no 
es pot fer més. Però el que es vol no és només un rendiment  turístic, sinó cultural i social. I 
això sí que s’està fent. 

Sr. Jané: Proposa que per no moblar l’interior, que val molta pasta, s’utilitzin projeccions 
digitals 3D. 

Sra. Ferret: Si que es pensa en utilitzar les tecnologies. Tot queda supeditat al Pla Director, que 
marcarà prioritats i camins per anar posant en valor els diferents espais. 

Sr. Simon: Es cert que Uniland ha de fer els seus estudis, però també cal disposar d’estudis 
independents, per contrastar. El Departament d’Urbanisme i Territori és el primer interessat 
en què les cimenteres cremin residus, ja que així s’estalvien fer incineradores. Encara que hi 
hagi bona voluntat, proposa fer tres estudis, i encarregar-ne un d’imparcial i independent, per 
al que podem dedicar-hi un 3 o/oo del pressupost municipal. 

Sra. Ferret: Ja demanarem al Departament que ens facilitin els diners, per escollir nosaltres 
l’empresa que l’ha de fer, l’estudi. 

Sr. Fàbregas: Indica que vol parlar com a veí de temes d’Uniland. Manifesta tenir una certa 
experiència amb controls en empreses en temes de Medi Ambient i Qualitat, i sap com son els 
estudis, i quan proposes fer millores, et represalien.  En un altre ordre de coses, aquest veí 
manifesta estar afectat pel tema d’una multa de trànsit, posada en avançar un tractor en línia 
contínua. Pregunta què es pensa fer amb aquesta contínua, que molta gent se la passa. Afegeix 
que a molts llocs (Mossos o Guàrdia Civil), fan la vista grossa pel mateix fet. Indica que és la 
primera multa de trànsit que té. Afirma que això demostra que tenim un problema seriós dins 
la policia, i que pensa fer, més endavant, una recollida de signatures per protestar contra una 
policia que, en definitiva, incita a l’odi... (abandona la sessió) 

Sra. Ferret: Lamenta que no vulgui escoltar la resposta la persona que havia fet la intervenció 
anterior, i manifesta que la línia contínua al lloc en qüestió (la recta que hi ha davant el barri 
de la Costa Dorada) s’hi va posar per raons de seguretat dels vianants. 

Sra. Bonilla: Vol recuperar el tema anterior, i demana al representant del grup d’ERC  per què 
va canviar el seu vot?. 

Sr. Robles: (representant del grup d’ERC): Voldria demanar que el Consistori aprovi la moció de 
la Plataforma.  Penso que hem d’anar plegats en aquest tema, per la salut del municipi. 

Sra. Ferret: Segueix afirmant que en cap moment es posa en dubte ni es desvirtua la moció: 
diem el mateix, només demanem, a més, fer un estudi, i també demanem al Departament que 
es deneguin aquestes incineracions. 

Sra. Bonilla: I tant que canvia, i molt. Pregunta si els demés membres del Consistori no parlen... 

Sra. Ferret: Parla tothom qui vol, i es responen totes aquelles preguntes que s’adrecen de 
forma concreta. 
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Sr. Artís: Manifesta que sembla que vulguem anar els uns contra els altres, però això –afirma- 
no és veritat: volem anar tots a una!. Pregunta si l’Ajuntament no pot aturar la incineració. 

Sra. Ferret: Ho ha d’aturar el Departament. 

Sra. Mestres: Si volguéssim entendre’ns, ho faríem. Tenim maneres diferents de veure-ho. I 
vosaltres sabeu què volem, i nosaltres sabem què voleu. Vosaltres ja heu decidit a quin costat 
esteu. 

Sr. Simon: Ara que comença el debat del Pla Parcial de l’Àmbit Funcional del Penedès, fem una 
proposta en positiu de legislar que al territori no es pugui incinerar. 

Sra. Ferret: Ho demanarem. 

Sra. ?: (en relació al finançament d’un estudi independent): L’Ajuntament no pot avançar els 
diners per fer un estudi, ja abans d’anar al Departament, per tenir més força...? 

Sra. Ferret: La reunió la tenim d’aquí pocs dies. Val més parlar primer amb ells, i veure quina 
disposició a parlar té. Cal també treballar per una implicació de tot l’àmbit Penedès, com s’ha 
dit. Nosaltres quiets no ens quedarem. 

Sr. Artís: Pregunta qui omple de continguts l’agenda d’activitats, ja que no fa cap esment de la 
jornada del 9N, i per a mi és un fet molt important. 

Sra. Ferret: S’ha col·laborat amb l’organització de la jornada, dins les nostres possibilitats, i 
abans que el govern central ho portés al Tribunal Constitucional.  

Sr. Arasa: Amb una revista del poble i no tant partidista, això s’arreglaria. 

Sra. Ferret: Amb el nou format de la revista Nosaltres s’ha inclòs més activitats de les entitats, 
per fer més àmplia la difusió d’activitats. 

Sr. ?: A la Ràpita es va poder anar  a votar...?  

Sra. Ferret: No, En el seu dia es van oferir uns espais al Departament, però finalment aquest va 
decidir que es fes a l’Institut, com a únic lloc de votació al municipi. 

Sr. Jané: Es qüestiona el paper de la Generalitat davant les eleccions del 9N. Opina que ha 
estat un paper poc actiu, de deixadesa. També proposa fer una fusió entre l’Agenda d’actes i el 
Nosaltres. 

Sra. Ferret: amb el nou format del Nosaltres s’estalvien costos. S’hauria d’estudiar què 
comporta aquesta fusió proposada. 

Sr. Fàbregas: (reincorporat a la sessió): Pregunta si de les audiències s’aixeca acta. 

Sra. Ferret: Si que es fa acta. La de la passada audiència està penjada a Internet.  

I sense més a tractar, s’aixeca la sessió, a les 21’15 H. 


