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ACTA SESSIÓ AUDIÈNCIA PÚBLICA 
Dimarts, 5 d’abril 

 

S’inicia la sessió a les 19’ 05  h,  

1.- Benvinguda. Sessió dedicada a la presentació del PAM 2015-2019 

La Sra. Alcaldessa dona la benvinguda als assistents a aquesta primera sessió de 
l’any 2016, per passar a explicar el document del Pla d’Actuació Municipal (PAM) 
2015/2019, que marca els objectius polítics de l’equip de govern. 

El Pla presenta les línies d’actuació de l’ajuntament, que s’han elaborat en 
col·laboració amb els veïns i veïnes, en diferents sessions informatives. 

Aquest PAM és un document obert, estructurat a l’entorn de quatre eixos: Persones, 
Territori, Desenvolupament, Participació i bon Govern. Es un full de ruta que 
s’acompanya d’un calendari temporalitzat de més de dues-centes accions. Es va 
aprovar inicialment per la JGL del 24 de maç, i ara està a informació pública, per tal 
d’anar-se afegint modificacions i/o ampliacions.  

Segueix dient la Sra. Alcaldessa que en aquest document es vol plasmar el programa 
d’acció de govern municipal pels propers anys de mandat, així com fixar els objectius 
polítics marcats en el programa presentat a l’electorat i la ruta a seguir, tenint en 
compte els escenaris econòmics i pressupostaris, per dur a terme les inversions amb 
la previsió de temporització de les mateixes. Així com les accions encaminades  a 
assolir les línies d’actuació marcades per cada regidoria. 

En aquest sentit es presenten tot un seguit d’actuacions en cadascuna de les àrees i 
serveis, encaminades a assolir el municipi que tots volem. I diem tots perquè han estat 
unes accions extretes de les sessions veïnals i aportacions d’entitats, que es van 
realitzar i adaptats a la situació actual canviant. 

És voluntat del document recollir tot el que porti al manteniment i millora de la qualitat 
de vida i benestar de la ciutadania de Santa Margarida i els Monjos. És el nostre 
compromís cap a les persones com a govern municipal. 

D’aquesta manera, distribuïm les accions segons les  àrees de gestió municipal: 

- àrea de les persones: educació, benestar social, esports, igualtat, sanitat, 
habitatge, seguretat ciutadana,  infància, joventut i cultura. 

- àrea de territori: urbanisme, mobilitat, medi ambient,  via pública, parcs i 
jardins, obra pública i serveis. 

- àrea de desenvolupament local: patrimoni i turisme, promoció econòmica 
i comerç, ocupació i empresa. Comunicació. 
 

Aquestes àrees corresponen a l’organització política per regidories: 

De cada regidoria se’n desprenen uns objectius  que s’aconsegueixen mitjançant unes 
accions que cada àrea tècnica desenvolupa. 



 

2 
 

Aquestes accions es podran dur a terme segons un plantejament pressupostari previst 
en els escenaris per als propers anys, depenent de la dotació pressupostària de cada 
exercici tan per ingressos com per despeses. Ingressos que dependrà dels recursos 
propis del mateix ajuntament, de la participació en els ingressos dels tributs de l’Estat, 
de l’aportació de la Generalitat per a cooperació local, de l’aportació de Diputació de 
Barcelona dins la xarxa de governs locals 2016-2019, dels majors ingressos provinents 
de subvencions de diverses administracions o organismes i dels ajuts de caixa o 
crèdits financers. 

Val a dir que el PAM és un document obert i que té capacitat d’anar incorporant o 
reestructurant propostes fetes, ja que ha de ser dinàmic i viu en funció de les 
necessitats molt canviants. Ha de poder donar resposta als plantejaments que  es van 
fent i al final poder avaluar i valorar l’índex de compliment. Val a dir que el paper de la 
ciutadania per dur-lo a terme és clau per anar reconduint la situació i adaptant-la 
contínuament a la realitat. 

Així proposem un marc conceptual bàsic des del qual s’ha de poder desenvolupar tot 
el pla estratègic, i que aniria a l’entorn de quatre eixos: 

- 1 eix de les persones i el seu entorn: educació, benestar social, esports, 
igualtat, sanitat, habitatge, seguretat ciutadana, civisme, infància, joventut i 
cultura,  

- 2 eix de territori i entorn natural: urbanisme, mobilitat i transport, medi 
ambient i sostenibilitat, via pública, parcs i jardins, obra pública i serveis, 
noves tecnologies i eficiència energètica. 

- 3 eix de desenvolupament local: patrimoni i turisme, promoció econòmica 
i comerç, ocupació i empresa. 

- 4 eix  de participació i bon govern: participació ciutadana, transparència 
democràtica, comunicació, administració oberta, gestió eficient i eficaç. 

El mapa estratègic estableix les línies d’actuació pel futur del municipi i ha identificat 
els 4 eixos a seguir que engloben la totalitat de l’actuació municipal i al voltant del qual 
es poden desenvolupar els objectius i accions a dur a terme pel mandat. Aquest esforç 
de planificació de l’activitat és el que constitueix doncs el pla d’actuació municipal pel 
mandat 2015-2019 on marca el full de ruta a seguir, juntament amb el calendari 
d’execució. Tot plegat per aconseguir el futur que volem pel nostre municipi. 

Aquest document es pot consultar des del Web municipal amb l’enllaç: 
www.pam.smmonjos.cat 

 

2.- Sol·licitud meses de concertació Diputació de Barcelona. Xarxa de Governs 
Locals 2016/2019 

La Sra. alcaldessa informa de les principals actuacions sol·licitades a la Diputació, 
desglossades pels diferents àmbits, i per al present mandat. Les accions demanades 
són: 

1. Arranjament i millores equipaments esportius: 
- Pista poliesportiva Monjos 436.000€ 

http://www.pam.smmonjos.cat/
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- Millores piscina municipal 40.000€ 
- Arranjament pista Cal Rubió 60.000€ 
- Arranjament pista vella La Ràpita 60.000€ 
- Millores gimnàs municipal 24.000€ 

2. Eix cívic Monjos - Cal Rubió 125.000€ (sense la passera AP-7) 
3. Millora i arranjament parcs: 

-  Parc de llevant 57.000€ 
- Parc costat piscina 60.000€ 
- Parc de l’estació 20.000€ (aparcament) 
- Parc caní 15.000€ 
- Parc servei autocaravanes 12.000€ 
- Parc urbà del Foix 20.000€ 
- Plaça Cal Claramunt 10.000€ 

 4.   Rehabilitació i millores Castell Penyafort: 
      - Rehabilitació coberta oest 260.000€ 
           - Arranjament celler 
 5.   Millores enllumenat públic 120.000€ (pels 4 anys) 

 
TOTAL IMPORT SOL·LICITAT A DIBA 1.419.000€ 

Aquesta demanda global s’haurà de negociar la quantia definitiva amb la Diputació. 

 

3.- torn obert de paraules als Grups Municipals 

Sr. Rubió. No farem gaires preguntes en aquest apartat, perquè interessa que les faci 
el públic. Jo vaig fer una proposta, però veig que no s’ha incorporat a les peticions 
d’inversió, sobre el fer un petit Centre Cívic a Sardinyola, per la gent gran que no té 
possibilitats de desplaçament. 

Sra. Ferret, hem parlat de les grans inversions, però això no treu que es pugui fer 
alguna intervenció en aquest sentit. Ho estudiarem, sobre tot pel que fa al tema de la 
mobilitat. 

Sr. Rubio, si que hi ha força habitants, i els costa moure’s, quedant cada cop tancats 
dins a casa. Parlem d’un espai petit, similar al local que hi ha a la Costa Dorada. 

Sr. Arasa, el PAM és una suma de bones paraules, sense poques o cap concreció ni 
motivació, Exemples de Vilanova o el Vendrell. No hi ha cap intenció de reduir l’atur 
municipal, ni la creació de llocs de treball. En educació diu que ubicarem l’escola de 
música en un espai, però no diu on. El Cultura no hi ha un projecte editorial. Tenim 
molts elements històrics, i no hi ha un pla d’actuació en recuperació arqueològica. 

En drets dels animals hi dediquen 500 caràcters, i en atenció ala immigració cap ni 
una. Les gestions municipals les hem de fer presencialment. D’urbanisme ha 
desaparegut el pont de... i n’apareix un a  l’Abadal. 

No hi ha un Pla d’actualització del Castell de Penyafort. Parlen d’un parc d’aparcament 
per l’any 2018. No hi ha res en transparència. No trobem la part de tractar temes de 
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consum, o de promoció del turisme... no trobem que es vulgui implantar una xarxa de 
fibra òptica... 

Es un plà carregat de bones paraules, però sense concretar i que esperem que els 
propers mesos es pugui anar millorant. 

La Sra. Ferret recorda que és un Pla basat en idees i que s’han anat recollint 
d’aportacions veïnals. És un Pla viu i que s’ha d’anar concretant. La voluntat de l’equip 
de govern és posar en comú allò que creiem que cal fer per millorar el municipi. 

Sra. Gallego, des de Poble Actiu-CUP està content d’estar aquí per donar veu al 
públic, i també de els retransmissions en streaming dels plens. I per les primeres 
accions en contra del glifosat. 

Des del CUP-PA  pensem que tothom pot dir-hi la seva. 

Creiem que les Audiències Públiques haurien de començar més tard, perquè la gent hi 
pugui assistir, i acaba agraint l’assistència de la gent. 

La Sra. Ferret recorda la necessitat de compatibilitzar els horaris amb la conciliació 
familiar, que el propi plenari va aprovar. 

Sr. Salguero. Els Plens son actes públics, i com a tal s’hauria de facilitar la 
assistència, com a acte públic (no és una feina). Tampoc diem de començar a les 9, 
sinó a una hora que permeti l’assistència del major nombre possible de gent. 

Sr.Torrents, aquesta és la sisena audiència pública. La participació de la gent no es 
limita només a aquestes sessions, sinó que en tot moment ens fan arribar les seves 
propostes i inquietuds. 

Avui hem vingut a escolat la paraula dels veïns que esteu aquí. I si alguna cosa no la 
podem resoldre aquí, ens posarem con contacte amb vosaltres. 

 

4.- Torn obert al públic 

Sr.  Disculpar-se per no parlar en català. A vegades les coses no son tan tràgiques. 
Crec que el PAM és una bona iniciativa, a cops es genèrica, però a vegades també es 
puntual. Voldria afegir un parell de coses al PAM, especialment en educació, jo vinc 
del nord d’Europa, i allà hi una cultura de l’esforç, i aquí no es veu gaire. Es podria 
premiar l’esforç als escolars. En tema de les retallades socials, un col·lectiu està molt 
abandonat, com és el suport als nens discapacitats, retallant-se molt en les hores de 
menjador, i es podrien fer algunes accions per poder atendre aquestes situacions. 

Altres coses socials, tenim camps d’esbarjo, però son limitats. No tinc masses espais 
per jugar a la pilota amb els nostres fills. Convindria habilitar un espai (plaça) per poder 
jugar a pilota.  En temes de medi ambient podríem fer coses molt simples: per produir 
un full de paper reciclat es consumeix molt menys que per al paper normal. Què es pot 
fer des de l’administració. També en medi ambient, podem fer coses col·lectives, com 
campanyes periòdiques (no nomes un cop a l’any). Com resoldre la neteja desprès del 
mercat . Es podrien fer campanyes abans del mercat, de sensibilització. 



 

5 
 

Mai m’han aturat per presentar-me si el meu gos porta microxip.  Podem fer una 
protectora als Monjos...? tenim algun conveni amb alguna...? 

No necessitem tantes noves tecnologies, sinó hem de poder utilitzar les que ja tenim. 
Podem utilitzar el correu electrònic. Podem fer tramitacions on line per facilitar la vida 
de les persones. 

Sra. Ferret: Algunes coses les podem treballar. Ho anirem parlant. 

En el tema de les retallades, van fer molt de mal. Es una queixa que farem arribar al 
Departament. Des de l’Ajuntament farem el que calgui per resoldre qüestions puntuals.  

Hi ha molts espais on poder jugar a pilota, i si cal n’habilitarem més. També estem 
treballant amb paper reciclat, i cada vegada s’està fent servir més. Ho podem anar 
treballant. 

Campanyes puntuals per sensibilització ambientals, se n’estan fent.  

La neteja del mercat s’ha de millorar, i si ho comparem amb uns anys enrere estem 
molt millor. Cal seguir conscienciant els paradistes, sobretot en la reducció 
d’embalatge. Hi estem a sobre. 

Amb el control dels animals tenim un conveni amb la mancomunitat a traves del 
CAAD, que ja fan de centre d’acolliment. No podem llegir els xips, per qüestions legals 
(ha de ser el veterinari). I en el tema de l’administració electrònica ho estem agilitzant, 
aquest any a partir de l’octubre serà obligatori que tots els ciutadans ho puguin fer. 
Però no és fàcil. 

Sr. Jané. Fa un parell de puntualitzacions. Son quatre anys i mig de sessions, no sis. 
Jugar a pilota, no cal crear espais, sinó n’hi hauria prou en obrir les pistes de les 
escoles. En el passat s’ha vingut demanant que es primi la prevenció per sobre la 
sanció. Explica que hi ha casos de denuncies a comerços que estan descarregant. 

Tenint oficines de missatgeria al municipi, he hagut d’anar buscar les notificacions a 
Vilafranca. 

Dins el PAM, per l’obra pública hi ha una pila d’euros. Un dels projectes és la 
substitució de lluminàries, i no sé d’on surt aquesta obligació. No he sentit xifres 
abultades en quant al suport a persones, de benestar social. 

Això de no donar veu als plens troba una falta de respecte, si de vuit plens que hi ha 
l’any no podem anar a dormir tard privant així de la participació. 

Sra. Ferret, explica que la utilització de les pistes escolars ha donat alguns problemes 
de neteja i de mal ús es algunes ocasions que s’ha provat. Al nostre municipi déu-n’hi-
do dels espais que hi ha per jugar a pilota. Sempre se’n pot crear de nous. 

Sr Jané,  es qüestiona si les demés places no s’han de netejar diàriament?  

Sra. Ferrer, tema sancions a gossos. Les denuncies en temes de càrrega i descàrrega 
no son tantes.  
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Les notificacions hi va haver un temps que s’havia d’anar a Vilafranca, però ara ja no 
és així. 

La inversió en el canvi de lluminàries és una inversió a llarg termini, però comporta un 
important estalvi. 

En el darrer plenari no es va donar torn de paraula al públic. En el darrer plenari es va 
considerar que era ja massa tard, i que no procedia, però habitualment es dona veu. 

Sr. Jané. En un acta de la JGL vaig veure que s’ha dedicat un plus a un membre de la 
brigada per coordinar un pla d’ocupació. És que els que hi ha no són vàlids...? 

Vol saber perquè en els darrer deu anys han plegat divuit policies...?   

Sr.Torrents, és cert que hi ha mobilitat dins la policia, per aspiracions personals, 
doncs aquí potser no veuen expectatives de promoció. També es donen casos de 
comissions de serveis, i permutes. 

Pel tipus de policies que volem, per tipologia de la població (no només és pel nombre 
d’habitants) considerem que hem de ser uns vint o vint-i-un agents... 

Sra. Ferret, tenim un índex de mobilitat elevat, per raons diverses. Però també es 
constata que tenim un municipi segur (segons la Junta Local de Seguretat) Això vol dir 
que anem bé. També volem apostar per la prevenció, i la gent té la percepció de que 
viu en un municipi segur. 

I això no té res a veure amb els diners destinats a temes socials. 

Sr. Álvarez, l’any passat van dir que a cal Rubió arribaria la fibra òptica. A final d’any 
van fer algo, però ara està aturat, i això dificulta. 

Sra. Ferret, Telefònica ens ho va dir, però estem descontents de tal com ha anat el 
desplegament, perquè no s’han complert els terminis que ens havien dit. Tan a Cal 
Rubió com a La Rovira el servei és deficient, i ens diuen que aviat ho faran. Ara han 
acabat la Ràpita i ara han de continuar per Cal Rubió. Ho seguirem pressionant. Ara 
estem amb una cobertura del 80/85%, i nosaltres ens hem ofert per ajudar a 
aconseguir els permisos dels veïns. 

Sr. Carbonell. Quan un veí quan surt al carrer haurien de portar la seva 
documentació, igual com els cotxes. Els ciutadans que no tenim gos tenim dret a saber 
si aquell gos té la seva documentació en regla. 

Pel que fa a la il·luminació pública (i la contaminació lumínica), abans de canviar una 
lluminària 

Davant les escoles velles de la Ràpita hi ha set llums.  Recomano que es busqui 
informació. Perquè no és només un tema econòmic, sinó també de salut. Alemania 
està produint el doble d’energia fotovoltaica, i el propi ajuntament ha de donar 
exemple. Hem d’incentivar la gent per fer els canvis en la consciencia  

Hi han empreses a nivell local que estan treballant la fibra òptica, sense tocar a les 
grans empreses. Vol saber si l’Ajuntament preveu aprofitar canviar les xarxes noves en 
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obrir els carrers. Cal eliminar l’estesa aèria. El veí està en el seu dret de no deixar 
passar cables per la seva façana. 

Necessitem un Pla d’estesa elèctrica. 

Sra. Ferret: el cablejat de tots els serveis quan s’obren noves urbanitzacions es va 
preveure. En determinats casos també es preveu tubs per passar serveis. Fa anys que 
treballem per l’eficiència energètica, als diferents equipaments. Però les lleis estatals 
tampoc ens donen suport, ja que no premien l’ús de noves fonts d’energia. En aquest 
país estem pagant també l’energia molt cara. 

Es cert que hi ha empreses al Penedès, i hi estem treballant, sobretot pel que fa a 
l’arribada als polígons industrials. 

Sr. Carbonell, caldria recomanar que l’ajuntament no doni cap contracte amb cap 
empresa que cotitzi dins l’IBEX 35, perquè se’ns riuen a la cara. 

Sra. .. Des que es va fer la variant, quant surts a l’alçada de la Munia no hi ha mai les 
llums enceses de les rotondes. No entenc com no hi ha més accidents. 

Sra. Ferrer. Les rotondes estan en terme de Castellví, però depenen del Ministerio. 
S’ha fet gestions, sense massa èxit. No ens fan cas. 

Sra. Solé, com a veïna de Cal Salines estic interessada en saber si hi ha actuació per 
habitatges buits i ocupats, i en temes d’aparcament, perquè no s’aparca prou bé. I un 
solar tancat que hi ha al davant de casa meva, hi ha el forat fet per l’aparcament, amb 
un forat molt profund, amb perillositat. 

Sra. Ferret: es va fer un requeriment a la propietat, i aquesta va posar una tanca. 
Tornarem a fer un altre requeriment. Els aparcaments se n’ha parlat algun cop de 
senyalitzar-ho, i s’ha fet una proposta de pintar.  

Sr. Torrents: Però també s’hi ha de fer actuacions que no ens agraden, com és la de 
multar els infractors. 

Sr. Salguero, opina que potser només pintant ja es solucionaria alguna cosa.  

Sra. Ferret: pel que fa als pisos amb ocupes es va fer una carta a les entitats 
bancaries per tal que posessin els seus pisos buits a lloguer social. Es molt difícil 
treballar aquest tema, sobretot amb la propietat. Darrerament s’ha actuat d’ofici per 
resoldre un problema de desaigües. Seguim tenint la voluntat d’arribar a acords amb la 
propietat, i que les famílies que hi viuen d forma irregular, tinguin un lloguer 
assequible. 

Sra. Gallego, hi ha alguna manera de pressionar...? 

Sra. Ferret: Només ens ha contestat directament una financera.  Ara tornarem a 
requerir. 

Sr. Arasa, Caldria fer un cens d’habitatges buits, i no dependre tant de la propietat. 
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Sra. Ferret, Ara ho hem demanat a la Diputació. Esperem que abans de l’estiu ho 
responguin. 

Sra. Gallego, i en quines condicions estan vivint els ocupes... tenen aigua i llum..., a 
càrrec de qui...? No son condicions bàsiques... precàries... i els altres veïns, legalment 
propietaris, com ho viuen...? Em fa por els conflictes que es puguin crear. Cal que el 
propietari del pis se’n faci càrrec de la situació. 

Sra. Martinez, sobretot les famílies que tenen nens, estan en seguiment, i mirem que 
estiguin atesos.   

Sr. Torrents, Hi ha diferents tipus d’ocupes. I s’actua de forma diferent.  

Sra. Ferret, S’està treballant molt especialment amb els veïns dels Països Catalans. 
Es un treball transversal que necessita el seu temps. La prioritat és sobretot quan i ha 
menors pel mig. 

Sr.... Es pot fer algo més per fer més carrils bicis...? I es poden posar aparcament de 
bicis dins l’escola...? 

Sra. Ferret: Es una aposta de ja fa anys, i per aquest mandat pensem ampliar-ho molt. 
Especialment des de l’Institut fins a Cal Rubió, i fer-ho de forma segura, ja que hi ha 
molt de transit. L’altre eix que s’iniciarà ben aviat és el reasfaltat de l’Av. Penedès, des 
de l’avinguda de Tres Pins fins el carrer Dr. Torroja, i s’aprofitarà per marcar un espai 
per bicicletes. També el carrer de les Flors... això permetrà que es pugui transitar de 
forma segura. També es treballa amb els tres municipis (Vilafranca, Olèrdola i Monjos) 
perquè s’hi pugui anar per la carretera. S’ha entrat en contacte amb la Diputació. 

Sra. Martinez, A dues escoles i a l’Institut es faciliten els aparcaments, al Dr. 
Samaranch, no. 

 

I sense més temes a parlar, la Sra. Ferret dona per acabada la sessió, a les 21 h. 
Agraint l’assistència i participació de la gent. 

 

 

 

 

 

  


