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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 21 de març de 2019 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.33 hores del dia 21 de març de 2019, 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) 
Sra. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sra. Rosa Subirats Naval, 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. Antonio Marset Boza, regidor (PP) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor no adscrit 
 
S’excusen per la seva absència:  
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) 
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 28 de 
febrer de 2019 
 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 28 de febrer de 2019 sense 
introduir-hi esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
L’Alcalde pregunta si algú del públic vol intervenir. 
 
Primera intervenció 
 
El veí exposa que la nova rotonda de la carretera d’Alella no s’aprofita bé pels semàfors del 
carrer Mare de Déu del Pilar. Li van dir que l’actuació depèn de la Diputació de Barcelona, 
però cal solucionar-ho perquè hi ha embussos que no s’haurien de produir.   
 
El senyor Joaquim Fàbregas respon que la carretera és titularitat de la Diputació, i que 
aquesta petició la van fer en una reunió amb ells, ja que la rotonda afavoreix la mobilitat dels 
turismes, però complica la mobilitat dels vianants i per això es van posar els semàfors, per 
tal d’afavorir la mobilitat dels alumnes que van a les escoles. 
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El veí respon que durant les hores d’entrada a l’escola hi està d’acord, però que la resta del 
temps els semàfors podrien estar en àmbar.  
 
El senyor Joaquim Fàbregas respon que els horaris de les escoles són variants. Tot i això, 
miraran si en les hores “vall” es pot fer aquest ajust. 
 
El veí pregunta si això ho han de fer ells o la Diputació. 
 
El senyor Joaquim Fàbregas respon que l’empresa que treballa per la Diputació. 
 
El senyor Ernest Suñé intervé demanar, si és possible, que quan no hi ha accés a l’escola 
es pugui deixar en àmbar amb botó per creuar. 
 
Segona intervenció 
 
El veí exposa que davant del Mercat Municipal s’ha suprimit la zona de càrrega i descàrrega 
i ara han d’anar al carrer Roman Fabra que és un problema i es perjudica la compra ràpida. 
Perjudica el comerç i la circulació de la zona, i no s’ha consultat amb els veïns sobre 
aquestes obres. 
 
La senyora Sílvia Folch respon que s’han fet reunions amb la Federació de Comerç i també 
amb la Junta del Mercat. Es pretén que qualsevol usuari de l’aparcament públic de la Illa 
Centre tingui una mirada òptica d’on està el Mercat municipal i també s’amplia la vorera de 
la banda del mercat i per això es trasllada la zona de càrrega i descàrrega. Afegeix que al 
Mercat ja existeix un moll de càrrega i descàrrega. I que el supermercat, tot i que feien servir 
aquesta zona, poden fer-ho a la de davant de la pastisseria o al moll de càrrega i 
descàrrega. Explica que es van fer dues reunions des de l’Àrea d’urbanisme de com 
quedaria aquesta zona i la del carrer Roger de Flor, una amb els veïns i l’altra amb els 
comerciants.  
 
El veí explica que ha parlat amb alguns comerços del Mercat i desconeixen les reunions, 
com també la resta de comerços que no són del Mercat. Sobre la visió des dels ascensors 
considera que són bajanades i que els comerços no federats no en sabien res. Que s’ha 
perdut la compra ràpida, la consistent en deixar el cotxe per recollir el material. Se’ls ha 
menystingut. La vorera anava bé pel comerç i ara no la tenen. 
 
La senyora Sílvia Folch respon que la convocatòria era per tots els comerços tant federats 
com no federats. I també per les parades del mercat, tant si estan associats o no. La zona 
de càrrega i descàrrega s’ha desplaçat una mica més amunt, no n’hi pot haver una davant 
de cada comerç. 
 
El veí respon que a la de dalt abans hi havia lloc per cinc vehicles i ara per tres i a sobre 
l’autobús no pot girar.   
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 19.48 hores. 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
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