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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 22 de desembre de 2016 
 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.30 hores del dia 22 de desembre 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. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
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) 
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 
 
S’excusen per la seva absència:  
Sr. Romà López Bolart, regidor (CiU) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:  
 
Primera intervenció 
 
El senyor Jaume Oliveras explica que la veïna, amb número de registre 01, no està present, 
de forma que donarà pas a la segona intervenció i en cas que arribi ja intervindrà llavors.  
 
Segona intervenció 
 
El veí, amb número de registre 02, pregunta, en primer lloc, perquè es paguen tants 
impostos i tan cars en aquest municipi. Que a altres poblacions veïnes els impostos no són 
tan cars.  
 
En segon lloc manifesta que amb motiu de les celebracions que es fan per Halloween, 
celebracions que no comparteix per ser una tradició que no és d’aquí, ja que aquí es celebra 
Tots Sants, li van tirar tres ous podrits a la façana de casa seva. Prega que es reforci la 
vigilància per evitar aquests actes incívics. 
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En tercer lloc, exposa que la columna del carrer Sant Miquel 21.b) s’està podrint a causa de 
l’orina dels nombrosos gossos que fan les seves necessitats en aquest punt, on també hi ha 
moltes defecacions de gossos que, a part de la brutícia i deixadesa, són un perill perquè es 
pot relliscar al trepitjar-les. Que en diverses ocasions ha hagut de demanar als propietaris de 
gossos que siguin més cívics. Prega que s’arregli i es vetlli pel civisme.  
 
El senyor Jaume Oliveras respon que és difícil donar respostes en aquests casos concrets.  
 
Expressa que els impostos venen determinats per altres instàncies i que són necessaris per 
afrontar les despeses del municipi i disposar de recursos suficients.  
 
Pel que fa als actes de Tots Sants respon que es treballa per evitar les situacions 
vandàliques.  
 
I finalment, pel que fa als excrements dels animals, respon que s’està notant una disminució. 
A més, s’estan fent més multes a propietaris de gossos per aquesta infracció que cap altre 
any.  
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 19.40 hores. 
 
 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
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