Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 15 de març de 2018
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.30 hores del dia 15 de març de 2018, 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. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (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. Eduard Garcia Gebani, regidor (PDeCAT-UNIÓ)
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (PDeCAT-UNIÓ)
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ)
Sra. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ)
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s)
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s)
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s)
Sra. Rosa Subirats Naval, regidora (CUP-PA)
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (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)
Secretari general:
Sr. Gustau Roca Priante
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 15 de
febrer de 2018.
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 15 de febrer de 2018 sense
introduir-hi esmenes.
2. Torn d’intervencions.
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Primera intervenció
El veí amb número de registre 01 exposa que estan patint un assetjament en qüestió de
seguretat sent víctimes de robatoris de forma continuada. Explica que en contacte amb els
veïns més pròxims i amb visites a la Policia Local i als Mossos d’Esquadra els han dit que el
cinquanta per cent dels casos es resolen gràcies a la col·laboració ciutadana i en aquest
sentit els van donar una sèrie de consells de com actuar. Exposa que si algun servei
funciona bé a l’Ajuntament és la Policia Local, però en canvi, considera que el que no ha
funcionat bé és la col·laboració ciutadana perquè no se’ls ha informat dels robatoris, del que
podien fer per evitar-los, i de si ha acabat o no la onada de robatoris –recorda que van
detenir a quatre persones, tres a l’Av. Kennedy-. Considera que per l’Ajuntament la
seguretat és com si fos d’un món de Peter Pan, és a dir, que no hi ha problemes.
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Els responen que l’estadística de robatoris està molt per sota d’altres municipis. Demana
que a la web, on publiquen moltes coses, és on s’hauria d’informar que hi ha casos de
robatoris i donar consells de seguretat. Cal col·laboració ciutadana i l’Ajuntament ha
d’informar al veïnat.
L’Alcalde agraeix la seva intervenció.
La Sra. Sílvia Folch respon que és cert que la col·laboració ciutadana és vital per resoldre
aquests casos i per les investigacions de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. Afegeix
que l’Inspector en Cap i ella mateixa es van reunir amb l’Associació de Veïns per tal de
comentar aquesta situació. I afegeix que quan hi ha una punta d’inseguretat és complicat
informar per no interferir en les investigacions de la policia, perquè en aquell moment les
investigacions estan en marxa. Tenen una altra reunió amb els veïns la setmana vinent i
ampliaran la informació.
El veí respon que no vol el “parte” de les accions policials sinó que se’ls informi quan sigui
necessari que cal anar en compte i també dels consells de seguretat. Explica que
l’Associació no representa a tots els veïns.
Segona intervenció
L’Alcalde, veient que la veïna amb número de registre 02 no ha arribat, pregunta si hi ha
alguna intervenció per part del públic assistent. No n’hi ha cap.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la
sessió, que finalitza a les 19.42 hores.
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El president
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
23/04/2018

El secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
23/04/2018
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