Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 17 de maig de 2018
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.34 hores del dia 17 de maig 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)
Sr. Jordi Matas Claramunt, 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. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP)
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP)
Secretari general:
Sr. Gustau Roca Priante
S’excusen per la seva absència:
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E)
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP)
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 19
d’abril de 2018.
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 19 d’abril de 2018 sense
introduir-hi esmenes.
2. Torn d’intervencions.
Primera intervenció

AUPUACTA
v. 2018/01

La veïna, amb número de registre 01 pregunta com estan els ajuts sobre les mines
d’aigua.

1

En segon lloc, exposa que fa uns dies van venir uns operaris de l’empresa de telefonia
Orange per tal d’instal·lar un cable a la façana del seu habitatge. Que al febrer ja van
venir uns altres operaris de l’empresa de telefonia Movistar i encara estan penjats a la
façana. I ara, avui, els d’Orange, que li han dit que sinó autoritzava la instal·lació li farien
passar pel terra, i per tant, li haurien d’obrir.
I finalment, exposa que hi ha un forat a la cruïlla del carrer Sant Felip i Capitans Comelles
que és un problema si s’ensorra.
L’alcalde respon a la darrera qüestió que ho miraran. A la segona que cal l’autorització
del propietari per instal·lar cables a la façana, i que faran el corresponent requeriment a
l’empresa Orange. I sobre la primera qüestió, respon que en aquest tema hi ha hagut un
endarreriment, i que en breu faran una reunió amb les comunitats que gestionen les
diferents mines per tal de reprendre el tema.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany
conclou la sessió, que finalitza a les 19:38 hores.
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El president
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
25/06/2018

El secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
25/06/2018
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