
Acta de la Junta de Veïns de Cabrianes. 

ACTA núm. 4 de la sessió ordinària de la Junta de Veïns del Consell del Poble 
de Cabrianes, que va tenir lloc a la 1ª convocatòria el dia 18 d’abril de 2017, al 
local de l’AVV de Cabrianes C. Til·lers. 

Presidenta 

.- Sra. Pilar Sala Ribalta 

Vocals: 

.- Sr. Lluís Ubach i Mas (ERC) 

.- Sr. Benjamí Oller i Riera (ERC) 

.- Sra Rosa Oller Comaposada (ERC) 

.- Sr Andreu Picañol Vilà (PDeCat) 

.- Sr. Enrique Sánchez Jiménez (PDecat) 

Oriol Ribalta Pineda, alcalde pedani 

Excusa la presència: Lluís Trulls, president de l’AVV de Cabrianes 

Secretària 

Sra. Núria Creus Rodoreda 

A Cabrianes, essent el dia 18 d’abril de 2017, a les 20 hores, es van reunir a la 
Rectoria Vella (C/ Til·lers, s/n), sota la presidència de la Sra. Pilar Sala Ribalta i 
l’assistència de les persones a dalt esmentades i que pel seu nombre 
representen la majoria dels membres de la Junta de Veïns del Consell de Poble 
de Cabrianes assistits pel Secretari amb la finalitat de portar a terme la sessió 
per a la qual han estat convocats reglamentàriament. 

Obre la sessió la Sra. Pilar Sala Ribalta, donant la benvinguda a tots els 
assistents. 



Després d’oberta la sessió es passa a debatre els assumptes que es 
relacionen a l’ordre del dia, i s’adopten els següents: 

ACORDS 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 

Es fa lectura de l’acta núm. 3, corresponent a la sessió ordinària de la Junta de 
Veïns del Consell de Poble de Cabrianes del dia 6 de març de 2017, al no 
introduir-se esmenes, s’aprova per unanimitat de tots els assistents i es signa. 

2. Valoració de l’assemblea. 

El Sr. Lluís Ubach valora l’assemblea celebrada el passat 12/3/17 i exposa les 
diferents qüestions que es van plantejar. Són les següents: 

- En quant a l’assistència es considera que aquesta va ser d’unes 35 o 40 
persones aproximadament. 

- Tots els assistents es van mostrar favorables als acords que van ser  
objecte de debat. 

- Com a proposta destacada per part dels assistents, la necessitat de 
netejar la zona del polígon, on s’hi acumula molta brutícia. 

- Es constata que els contenidors d’orgànica instal·lats a la Plaça del 
pavelló i al C/ Sant Ramon, han estat substituïts. 

- S’acorda la necessitat de millorar l’enllumenat del C/ Ginesta, així com la 
instal·lació de més  bans i la millora de l’accés d’aquest carrer des de la 
carretera B-430. Concretament: 

Respecte a l’enllumenat, es confirma que s’ha procedit a instal·lar, per part de 
l’ajuntament, un dels llums, però que encara queda un tram a les fosques.  

Respecte a l’accés pel C/ Ginesta, s’acorda preguntar al regidor Salvador 
Sibila, quina solució seria la idònia per a millorar-ne l’accés  

Respecte als bans del mateix carrer, se’n preveu la necessitat d’instal·lar-ne 2 
més. 



- El Sr. Toni Leal, en el si de l’assemblea, va manifestar que l’asfalt del C/ 
Ponent es troba en mal estat. 

Un dels assistents recorda que  la plaga de coloms persisteix , i s’informa que 
l’OTP, d’acord amb l’ajuntament continuaran fent accions de control. 

El Sr. Oriol Ribalta, pregunta sobre la conveniència d’instal·lar una paperera a 
la zona dels “Rafalets”, donada l’afluència de joves que hi té lloc a les tardes. 

Novament, el Sr. Lluís Ubach exposa que tot i la valoració positiva de 
l’Assemblea, en el sentit de que la mateixa va transcórrer de manera àgil potser 
per la inexistència de temes complexes, o que despertin un gran interès  es 
segueix sense comptar amb la presència del jovent de Cabrianes. 

3. Seguiment via pública. Aprovació JGL 7 de març projecte de 
l’entorn del pavelló. 

El Sr. Enrique Sánchez, procedeix a fer una valoració extensiva de l’estat en 
què es troba el seguiment pertinent a la via pública i exposa el següent: 

- Respecte a la necessitat de col·locar les plaques del nomenclàtor de 
carrers, es posposa per més endavant, tot i que al llarg d’aquest més, es 
procurarà solventar aquest tema. 

- Es considera comprar un camió “TOT-U” per tal d’arreglar els paviments 
que es trobin en mal estat. 

- S’han regat els pins.   

- En quant, al C/ Montserrat, es resta a l’espera de ser entregat el 
pressupost que es va sol·licitar al Sr. Ramon Morral, per la realització del  
gual . Es creu que aquest serà d’uns 800 euros aproximadament. També 
es manifesta la necessitat d’efectuar un canvi de panots. 

El Sr. Benjamí Oller considera pertinent fer un recordatori al regidor Salvador 
Sibila, conforme s’ha de procedir a arreglar la teulada del Pavelló, doncs es va 
acordar que es procediria a la primavera. Es manifesta també, que ho farà el 
Sr. Manuel Redondo. 

Tot i formar part d’un altre punt de l’ordre del dia, concretament el número 5, 
novament, el Sr. Enrique Sànchez, considera que es estrictament necessari 
adquirir una desbrossadora nova. S’han mirat pressupostos per a la seva 
adquisició. S’acorda que la nova màquina, a diferència de l’anterior (adquirida 
en el seu dia per l’AV)  no serà cedida per a usos particulars. 



S’ha d’instal·lar un espai per tal de guardar material i es proposa com a zona 
idònia, darrera el pavelló, aprofitant l’estructura de l’edifici, concretament en un 
espai que fa un calaix. No obstant, encara no es disposa de pressupost. El Sr. 
Lluís Ubach al respecte, pregunta sobre la necessitat de rebre autorització per 
part de l’Ajuntament. 

La Sra. Pilar Sala, pregunta sobre l’estat en què es troba la posada en marxa 
del desfibril·lador instal·lat darrerament. Se li respon que el Sr. Andreu Picañol, 
havia de tractar-ho amb la mercantil Plana Fàbrega i donat que encara no ha 
arribat, es posposa aquesta qüestió. 

La Sra. Pilar Sala, introdueix al debat l’aprovació per part de la Junta de 
Govern Local, de les obres relatives a l’entorn del pavelló de Cabrianes. Al 
respecte, el Sr. Benjamí Oller, constata que el Patronat ja efectuat la respectiva 
revisió i la Sra. Pilar Sala, manifesta que es requereixen 30 dies d’exposició 
pública. 

4. Pressupost: llums pavelló. 

Els assistents, exposen que respecte a aquesta qüestió, el Sr. Andreu Picañol, 
havia d’aportar diferents pressupostos. S’acorda abordar-ho un cop l’assistent 
referit, pugui arribar. 

S’incorpora el Sr. Andreu Picañol, i respecte als punts que s’han posposat 
exposa que: 

- En relació als llums del pavelló, resta pendent. 

- En quant als accessoris del desfibril·lador, aquests costen uns 80 euros 
aproximadament. 

La Sra. Rosa Oller, pregunta sobre la idoneïtat de realitzar cursets sobre la 
manipulació del desfibril·lador, un cop adquirits i instal·lats els respectius 
accessoris. 

5. Material i eines per l’agutzil. 

Novament, donada la incorporació posterior del Sr. Andreu Picañol, es torna a 
tracta la qüestió del tancat que es pretén instal·lar al Pavelló. Es valora la 
necessitat de dur a terme fonaments, doncs sinó es creu que existiria risc per la 
seguretat. Conseqüentment, també es considera novament oportú demanar 
llicència d’obres a l’Ajuntament de Sallent. 

El Sr. Luís Ubach, considera que prèviament s’haurà de demanar pressupost i 
un cop s’acordi efectuar l’obra, es procedirà a demanar la pertinent llicència 
d’obres a la Corporació. 



La Sra. Rosa Oller pregunta en aquest moment de la sessió, sobre la 
necessitat d’envernissar els bancs instal·lats al pavelló. 

Tot i no formar part d’aquest punt, en aquest moment de la sessió, s’aborden 
altres qüestions i concretament les següents: 

- El Sr. Oriol Ribalta, pregunta sobre qui ha de dur a terme el canvi dels 
fulls informatius del local de l’AV. La Sra. Rosa Oller, assumeix 
personalment aquesta tasca. 

- El Sr. Oriol Ribalta, informa que ha rebut un e-mail de Sr. Joan 
Palomeras, en el que s’informa que pròximament es durà a terme una 
celebració i pregunta sobre la possibilitat de portar els gegants de 
Cabrianes a l’escola i si seria viable la presència d’algun grup de jovent 
del poble per tal d’amenitzar l’ambient.  Unànimement, es preveu la 
cessió dels gegants, no en canvi la del jovent, doncs en horari escolar es 
troben estudiant o bé treballant. 

6. Reglament de l’alcalde pedani. 

Respecte al reglament de l’alcalde pedani de Cabrianes, el Sr. Oriol Ribalta ha 
presentat una proposta, que s’acorda que haurà de ser revisada i adequada a 
efectes tècnics pels serveis jurídics de l’Ajuntament de Sallent. Un cop revisat, 
es tornarà a sotmetre a valoració, a fi d’aprovar-lo de manera definitiva. 

S’haurà també de determinar quin és oficialment l’abast territorial que compren 
Cabrianes, concretament aclarir quin és el criteri que s’empra per a la seva 
delimitació (cens, parròquia...). 

7. Temes i data de la propera reunió. 

La propera reunió tindrà lloc el 16 de maig de 2016 i s’haurà de: 

- Fer la darrera valoració del reglament de l’alcalde pedani, un cop 
introduïdes les modificacions pertinents per part dels serveis jurídics de 
l’Ajuntament de Sallent. 

- Dur a terme novament el seguiment de les qüestions relatives a la via 
pública. 



- Tractar novament l’adquisició dels accessoris pertinents per al 
desfibril·lador. 

8. Assumptes sobrevinguts. 

No n’hi ha. 

9. Precs i preguntes. 

Novament s’ha demanat a l’OTP, la possibilitat d’instal·lar una piscina municipal 
a Cabrianes. Els interessats, haurien de presentar pressupostos. 

I sense altres assumptes a tractar, s’aixeca la sessió per ordre de la Presidenta 
quan són les 22:15 hores i s’estén la present Acta, de la que com a Secretària 
en dono fe. 

A Cabrianes,  a 18 d’abril de 2017. 


