Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 19 d’abril de 2018
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.30 hores del dia 19 d’abril 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), s’incorpora a la sessió en el
moment en què figura al cos de l’acta.
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. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E)
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
S’excusa per la seva absència:
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 15
de març de 2018.
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 15 de març de 2018 sense
introduir-hi esmenes.
2. Torn d’intervencions.
Primera intervenció
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La persona sol·licitant de la primera intervenció no ha arribat.

1

Segona intervenció
La veïna, amb número de registre 02 exposa que on abans tenien un jardí al carrer
Santiago Rusiñol ara tenen un pipican. Pregunta en primer lloc si es cobrirà el mur que
s’ha fet per intentar que els veïns no tinguin un impacte visual tan fort.
I en segon lloc, exposa que abans en aquest espai hi havia un pipican més petit, ara en
canvi, al ser l’espai molt més gran hi ha més gossos, alguns dels quals no arriben a fer
les necessitats dins de l’espai delimitat i moltes queden per fora. Pregunta quin és el
manteniment d’aquest espai. Afegeix que després de les últimes pluges la sortida del
seu aparcament ha quedat plena de terres provinents d’aquest espai. Pregunta si l’obra
està acabada. I demana, cas que no ho estigui, que s’acabi bé de forma que tots la
puguin gaudir. Afegeix que ha enviat dos correus electrònics sobre aquesta
problemàtica i que només l’hi ha contestat un, estant l’altre pendent de resposta.
El Sr. Ricard Plana respon que no és un pipican nou sinó una ampliació del que hi havia
allà. Es tracta d’una feixa que abans no era d’accés peatonal i que ara s’ha ampliat
l’espai. Manifesta que miraran el tema de l’aigua i que ara estan pendents de la
intervenció en el verd.
El Sr. Joaquim Fàbregas afegeix que al talús s’ha instal·lat reg per aspersió i que ara es
farà la sembra de l’espai. El talús amb la sembra ha de servir de contenció de l’aigua de
forma que les terres no baixin.
A les 19.40 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Neus Tallada.
La veïna pregunta si es cobrirà el mur, ja que com ha dit té un fort impacte visual.
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que hi havia previst només una capa de gespa, però
que poden estudiar si amb una enfiladissa es podria solucionar.
La veïna reitera que és una reixa amb un impacte fort i que cal un element vegetal per
reduir l’impacte.
L’Alcalde diu que ho revisaran.
Intervé la veïna amb número de registre 01 i exposa que voldria saber com funciona
l’arranjament dels panots de les voreres perquè han sol·licitat a l’Ajuntament que els hi
arreglin uns i se’ls ha dit que no ho sabien.
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que al carrer Torrent Vallmora hi ha un tram de la
vorera dels números 36-38 que hi ha panot enfonsat i aquesta és una de les feines
pendents d’executar. Respon que no hi ha una previsió concreta però que ho duran a
terme amb l’empresa contractada per executar aquests treballs.
La veïna exposa que és un problema per sortir del pàrquing ja que els cotxes toquen per
la part de baix del cotxe.
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El Sr. Joaquim Fàbregas respon que l’Ordenança sobre els guals determina que és
responsabilitat de la comunitat de propietaris el manteniment de la part de davant del
gual, per la qual cosa caldria determinar a que s’ha degut aquests panots enfonsats.
La veïna respon que ha baixat tota la vorera, per la qual cosa considera que és
responsabilitat de l’Ajuntament i prega una solució ja que no poden continuar en
aquesta situació.
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L’Alcalde diu que ho miraran per tal de determinar quan es podria arranjar.
L’Alcalde pregunta si algú del públic vol intervenir.
El veí que intervé en tercer lloc exposa que al carrer de l’Oficina d’Atenció Ciutadana hi
ha una casa a ma esquerra on en la vorera va quedar el gual fet tot i que no hi ha
entrada de vehicles, la qual cosa, sumada al fet que la vorera és molt estreta, només fa
uns 50 o 60 centímetres d’amplada, pot provocar caigudes dels vianants. Prega que
s’arregli.
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que ho miraran.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany
conclou la sessió, que finalitza a les 19.45 hores.

[Firma01-01]

[Firma02-01]

El president
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
23/05/2018

El secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
23/05/2018
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