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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 21 de juliol de 2016 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.33 hores del dia 21 de juliol de 2016, en 
Audiència pública prèvia al Ple, sota la presidència de l'alcalde, el Sr. Jaume Oliveras i 
Maristany, i amb els regidors i regidores següents:  
 
President: 
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-MES-AM) 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Noemí Condeminas Riembau, tinenta d’alcalde primera (CiU) 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde segona (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (CiU) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde quart (ERC-AM-MES-AM) 
 
Regidors: 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (CiU) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (CiU) 
Sr. Romà López Bolart, regidor (CiU) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s) 
Sra. Sandra Miras i Martínez, regidora (CUP-PA) 
Sra. Laia Noy i Oliveras, regidora (CUP-PA) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E) 
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP) 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
 
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del 16 de juny de 2016.  
 
S’aprova l’acta de la sessió del dia 16 de juny de 2016 sense introduir esmenes. 
 
2. Intervencions 
 
Primera intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 1, en primer lloc dóna les gràcies al Consistori per poder 
expressar-se i especialment al grup municipal d’ICV-EUiA-E per haver presentat aquesta 
moció. 
 
Explica la seva situació personal. Tenen un préstec hipotecari referenciat amb l’IRPH ja que 
els hi van desaconsellar l’Euribor. El capital és de 247 mil euros que amb l’Euribor haurien 
suposat uns interessos de 85 mil euros i en canvi amb l’IRPH és de 142 mil euros, és a dir, 
un increment de 56 mil euros. 
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Manifesta que aquest índex és contrari a la Directiva europea 93/13 i que tot i així es 
continua aplicant. Que actualment hi ha 1,3 milions d’afectats.  
 
Sol·licita el recolzament a les famílies afectades i l’aplicació de mesures d’informació i 
protecció per evitar que es continuï oferint aquest tipus abusiu.  
 
Segona intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 2, en primer lloc vol manifestar el seu agraïment perquè 
es permeti intervenir als veïns. I en segon lloc, i després d’haver constatat arrel de la 
intervenció anterior la política usurera dels bancs, ella vol queixar-se de la política en 
matèria d’escombraries de l’Ajuntament. 
 
Vol posar de manifest la degradació del casc antic, ja que no passen a netejar des de fa un 
setmana i hi ha contenidors que no s’han recollit. Que al carrer continuen unes tanques que 
es van posar de forma provisional i que no les han recollit. Que a la Pl. dels Països Catalans 
no funcionen les fonts. Que va trucar a Manteniment i només funciona una, no les altres. 
Que els operaris de la neteja recullen unes quantes fulles caminen cinquanta metres i en 
recullen un altre grapadet, però que no es neteja a fons.  
 
Considera que cal prendre mesures per actuar contra aquesta manca de neteja i 
manteniment. Que no és la primera vegada que ho posa de manifest i que el Govern no 
actua.  
 
Proposa iniciar una campanya per deixar de pagar la taxa d’escombraries i neteja si 
l’Ajuntament no respon.  
 
El regidor de manteniment, Sr. Joaquim Fàbregas, respon que els contenidors es buiden en 
les freqüències establertes. Que l’Ajuntament disposa d’una empresa que audita el servei i 
que diu que aquest és correcte. Que hi ha hagut un canvi en el model de recollida de residus 
(vidre i envasos) que ha provocat que sovint quedin desbordats. I que per solucionar-ho 
estan mirant d’ajustar el servei per adequar la recollida d’aquestes fraccions a les 
necessitats actuals.  
 
Conclou la seva intervenció posant-se a la seva disposició per veure-ho sobre el terreny. 
 
La veïna ho agraeix.  
 
Tercera intervenció 
 
El veí, amb número de registre 3, actuant com a president de la comunitat de veïns, posa de 
manifest que hi ha un conflicte d’interessos entre els vianants, els veïns que van a la platja i 
els vehicles que accedeixen al carrer Brasil des de la N-II, en relació al projecte de reforma 
del pas soterrat del carrer Brasil.  
 
Afegeix que també sol·liciten a l’Ajuntament que consideri fer el carrer Brasil per a vianants i 
que l’escala del pas surti a la dreta i no a l’esquerra, ja que aquesta modificació del projecte 
no té repercussió econòmica i és una bona solució pels tres grups en conflicte que ha 
esmentat abans.  
 
El Regidor d’urbanisme, Sr. Ricard Plana, respon que la sortida recta de les escales pot ser 
problemàtica amb el gual d’aquesta comunitat de veïns i que per això caldria considerar el 
gir cap a l’esquerra, que això no seria un canvi substancial del projecte i que es podria fer 
amb la direcció de l’obra i els serveis tècnics municipals. 
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Per altra banda, explica que en la segona reunió els veïns li van proposar fer per a vianants 
aquest tram del carrer Brasil o que des de la N-II no es pogués entrar pel carrer Brasil. Pel  
 
que fa a la primera proposta explica que no hi ha previsió al pressupost per executar-ho i 
que el cost és important, i en relació a la segona proposta la traslladaran als redactors del 
Pla de Mobilitat per pacificar el casc antic.  
 
Quarta intervenció 
 
Una veïna en representació de l’Associació de veïns del Bell-Resguard exposa que estan 
molt preocupats pel deteriorament del parc, on el rec no funciona. Es queixa de la decisió de 
l’Ajuntament de treure els ànecs. Proposa l’autogestió compartida amb l’Ajuntament amb 
uns pressupostos pactats. Afegeix que la porta està trencada i oberta i prega als 
responsables de l’Ajuntament que ho revisin.  
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 19.55 hores. 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
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