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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 20 de setembre de 2018 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.35 hores del dia 20 de setembre 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) s’incorpora a la sessió en el moment en què 
figura al cos de l’acta. 
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. 
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 
 
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 de 
juliol de 2018. 
 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 19 de juliol de 2018 sense 
introduir-hi esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 
El veí, amb número de registre 01, exposa que el Departament de Manteniment en trenta 
anys ni ha funcionat, ni funciona, ni funcionarà. El poble està brut i deixat com mai. El 
Departament de Manteniment funciona per impulsos, per esdeveniments. 
 
A les 19.36 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Dídac Miró Busquets. 
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Explica que en resposta a algun dels escrits que ha fet li han reconegut la situació, i que fruit 
de les emergències queda desbordada l’activitat normal.  
 
En relació a l’autobús van demanar la seva ampliació i se’ls va respondre que era massa 
car. En canvi, ara s’adhereixen a la festa de la mobilitat quan resulta que el recorregut de 
l’autobús no s’amplia.  
 
A les 19.38 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo Garcia. 
 
Exposa que els pressupostos de manteniment no es fan bé. Tot es fa amb partides 
especials i es pregunta perquè passa tot això. Explica que quan una empresa ha de 
contractar a un responsable d’un departament es mira molt el perfil de la persona, les seves 
qualitats i qualificacions universitàries per portar aquell departament. Pregunta al Sr. Alcalde 
si el perfil del responsable del departament és l’adequat, tenint en compte que la direcció 
està en un senyor que és biòleg. Quan en canvi, en el departament d’urbanisme, hi ha un 
arquitecte, de forma que fàcilment pot entendre l’arquitecte municipal. Reconeix l’amabilitat, 
educació i moderació del Sr. Fàbregas però considera que no és el perfil per portar aquest 
departament i per això passa tot el que passa a Manteniment. Afegeix que considera al 
Govern d’ERC honrat i que són bona gent. Però que estan més preocupats per les accions 
de difusió, que per la gestió en aquest departament.   
 
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que és evident que en cas d’emergència s’han de dedicar 
els recursos necessaris per arranjar els desperfectes que s’hagin pogut produir i això influeix 
en les activitats programades. I en relació a l’autobús explica que ja es va fer una ampliació 
dels horaris de servei, però altra cosa és ampliar el seu recorregut i que arribi a tots els 
barris. Ja que el recorregut l’ha de fer en mitja hora i si s’amplia no es podria garantir la 
freqüència actual. En relació al pressupost, respon que la seva execució també depèn de les 
incidències. I finalment, quant al seu perfil, respon que ell és el responsable polític però que 
per sota d’ell hi ha els tècnics municipals que són els que assessoren i executen les 
directrius que se’ls fixa políticament. Per això no cal que sigui un enginyer, cal que tingui 
personal que l’assessori.  
 
El Sr. Ernest Suñé intervé per respondre al veí que amb la seva intervenció ha qüestionat la 
base representativa de la democràcia, ja que segons el seu argument caldria que tots els 
regidors tinguessin sempre una titulació i això no és així. Els electes van a les eleccions amb 
un programa electoral i intenten que es porti a terme amb independència de la seva formació 
o titulació, ja que són capaços d’entendre el que els hi diuen els tècnics municipals. 
 
El veí respon que ell no és polític, i no vol respostes polítiques. Que el poble està brut i 
deixat i això és el que ve a dir. 
 
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] 
 
 
 
 
 

Codi de verificació electrònic: 407547e6-9ae3-4f45-9dff-6c96aec20dee 
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