Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 20 d’octubre de 2016
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.35 hores del dia 20 d’octubre 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)
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’excusen per la seva absència:
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s)
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E)
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 22
de setembre de 2016.
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 22 de setembre de 2016, sense
introduir-hi esmenes.
2. Torn d’intervencions.
Primera intervenció
La veïna, amb número de registre 1, exposa que els arbres del carrer Sant Felip no s’han
podat des de l’any 2012 de forma que s’han fet molt grans i hi ha branques que es fiquen
dins dels balcons. A banda de la poda, hi ha una manca de manteniment i actualment
tenen molt pugó i altres insectes, com les abelles que generen moltes molèsties
especialment a l’estiu quan les finestres estan obertes.
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Explica que van rebre una carta dient que es faria un tractament però de moment no ha
estat així.
Prega que es faci un manteniment adequat d’aquests arbres tant a nivell de poda, perquè
han crescut molt i tapen la llum dels fanals del carrer, i a nivell de plagues per evitar els
insectes que actualment tenen aquests arbres.
Segona intervenció
La veïna, amb número de registre 2, exposa que fa 12 anys que viu en aquest carrer i
que durant aquest temps els arbres s’han ruixat en alguna ocasió però que tot i això
continuen malalts, i els cotxes del carrer queden molt bruts a causa del mal estat dels
arbres.
El senyor Joaquim Fàbregas respon que el proper dia 2 de novembre s’iniciaran els
treballs de poda. Aquestes feines s’allargaran en funció de la climatologia, tot i que la
previsió seria acabar a mitjans del proper mes de març. Afegeix que més poda també pot
comportar més malalties perquè l’arbre és més feble, per això es van fer podes suaus
amb tractaments amb productes fitosanitaris. Els resultats no han estat bons perquè es
mantenen les plagues. Caldrà replantejar aquests tractaments.
La veïna, amb el número de registre 1, exposa que a les golfes del seu habitatge han
tingut una plaga de mosques blanques de forma molt extensa i que va requerir una
fumigació.
El senyor Joaquim Fàbregas respon que cal podar i seguir amb els tractaments. Que la
manca de pluja ha estat positiva per la propagació del mosquit tigre i no en canvi per les
altres insectes com els que tenen aquests arbres del carrer Sant Felip.
Conclou que caldrà una poda més severa i controlar la plaga, així com adequar l’arbre a
la tipologia del carrer perquè la vorera és estreta.
La veïna, amb número de registre 2, pregunta si es farà un nou tipus de tractament contra
la plaga.
El senyor Joaquim Fàbregas respon que la nova empresa de jardineria ha programat la
poda i els tractaments en aquests arbres.
La veïna, amb el número de registre 1, exposa que un nebot seu es queixa dels plataners
de la plaça d’Ocata que també tenen molts problemes.
El senyor Alcalde respon que es farà la poda i el tractament d’aquests arbres.
Tercera intervenció
Una veïna exposa que, en la línia de les intervencions anteriors, que s’han fet poques
fumigacions per lluitar contra la plaga dels arbres i que en la darrera que es va fer
després va ploure i des de llavors no s’ha tornat a fer.
Quarta intervenció
La presidenta de la mina Malet prega que quan es concedeixin permisos d’obres es
controli que no es llenci la runa de les obres a la mina. I pregunta si saben d’on ve l’aigua
d’aquesta mina.
El senyor Alcalde respon, en relació al primer prec, que en prenen nota.
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El senyor Joaquim Fàbregas respon a la pregunta que creu que l’estany inicialment era
de la mina Malet, i que quan es va urbanitzar el carrer Tomàs Vives es va connectar a la
xarxa municipal gestionada per Sorea.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany
conclou la sessió, que finalitza a les 19.50 hores.
[Firma01-01]

[Firma02-01]

El president
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
18/11/2016

El secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
22/11/2016
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