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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 16 de juny de 2016 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.35 hores del dia 16 de juny de 2016, en 
Audiència pública prèvia al Ple ordinari, 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) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
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), s’incorpora a la sessió en el moment en 
què figura al cos de l’acta. 
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:  
 
L’alcalde explica que aquestes audiències públiques prèvies al Ple són fruit de la modificació 
de l’art. 40 del Reglament de Participació Ciutadana, que qui vulgui participar ho pot fer 
mitjançant una instància presentada al registre general de forma presencial o de forma 
telemàtica, així com també mitjançant la seva inscripció al llistat que es posarà a la seva 
disposició a l’entrada de la sala de sessions per tal que es puguin inscriure abans d’iniciar-se 
la sessió.  
 
Afegeix que les intervencions tindran una durada màxima de tres minuts per tal de garantir la 
major participació. 
 
Explica que en aquesta primera sessió la persona que va sol·licitar intervenir no hi és, i que 
tenint en compte que és la primera, dóna la paraula a qui del públic assistent vulgui 
intervenir.  
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Primera intervenció 
 
Un veí dóna les gràcies per la creació d’aquest mecanisme que li sembla molt oportú per 
afavorir la participació. Pregunta si finalment ve la persona que havia sol·licitat intervenir ho 
podrà fer.  
 
L’alcalde respon afirmativament. I afegeix, que faran més difusió d’aquest nou àmbit de 
participació per tal que sigui més conegut i pugui venir més gent.  
 
Segona intervenció 
 
Una veïna posa de manifest la seva queixa per l’existència de contenidors per tota la vila. 
Posa d’exemple el carrer del Carme on els contenidors tapen el pas. Prega si no es podrien 
buscar altres ubicacions alternatives. 
 
A les 19.40 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo Garcia. 
 
El regidor de manteniment, Sr. Joaquim Fàbregas, respon que des del dia 15 de febrer de 
2016 hi ha una nova empresa que treballa amb un nou sistema de recollida i on abans hi 
havia un contenidor de rebuig i un de brossa orgànica ara també n’hi ha un dels altres 
elements (paper/cartró, vidre i envasos). Afegeix que el carrer Mare de Déu del Carme amb 
la cantonada amb el carrer Sant Francesc d’Assís és un punt problemàtic però cal que hi 
siguin els contenidors per garantir l’adequada recollida. Explica que estan estudiant la 
possibilitat de fer una tanca perimetral amb fusta, com han fet a Alella. 
 
Tercera intervenció 
 
Una veïna, amb número de registre 01, posa de manifesta la situació de deixadesa que 
pateix el sector de Santa Madrona, i els dèficits que aquesta zona pateix en relació al soroll 
de l’autopista, l’autobús, el mal estat de l’asfaltat amb reparacions poc acurades. Explica que 
porta des de l’any 2004 insistint en aquestes deficiències i que no li han fet cas, com tampoc 
s’ha fet cas a l’Associació de Veïns del barri. Afirma que amb tot això no han rebut resposta 
sinó que a sobre els hi van treure l’autobús, tenen tones de runa acumulades, etc.  
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 19.45 hores. 
 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
 
 
 
 
 

Codi de verificació electrònic: 1bdd14ca-eba8-463e-ba63-1908524ed329 
 


		2016-07-26T12:10:02+0200
	#T#El president


		2016-07-26T14:25:09+0200
	#T#El secretari general




