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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 18 d’octubre de 2018 

 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.33 hores del dia 18 d’octubre 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) 
Sra. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) s’incorpora a la sessió en el moment en què figura al 
cos de l’acta. 
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) 
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) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 20 de 
setembre de 2018. 
 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 20 de setembre de 2018 sense introduir-
hi esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 01, prega que la orientin sobre com poden obtenir les 
subvencions per les entitats titulars de mines d’aigües, com per exemple, les de la mina Malet, 
Cresta i Muralla, ja que sense aquestes ajudes la continuïtat de les mines no està garantida. Per 
altra banda, exposa que les tres primeres cases de la confluència dels carrers Roger de Flor amb 
Santa Rosa s’han quedat sense el subministrament d’aigua que prové de la mina a causa de les 
obres que s’hi estan fent en aquells carrers, i al no disposar d’aigua no estan pagant la seva 
quota. 
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A les 19.35 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo. 
 
El Sr. Ricard Plana respon, pel que fa a les obres, que ho traslladaran a l’empresa constructora 
que les està executant i a la direcció d’obres. 
 
La veïna respon que hi ha un pou de registre, que encara creu que hi és, i que hauria de ser des 
d’aquí on s’ha produït la incidència. 
 
L’Alcalde, en relació a les subvencions a les entitats, respon que la que està registrada com a 
entitat és la Mina Malet i per tant, quan es faci la convocatòria de subvenció a les entitats es 
podran acollir com qualsevol altra entitat. 
 
La veïna respon que l’Ajuntament va sortir d’aquesta entitat. 
 
Segona intervenció 
 
El veí, amb número de registre 02, manifesta, en relació al punt del Ple anterior sobre el contracte 
de jardineria, que costa d’entendre que hi hagi temes que no estan contractats i que es deixi de fer 
la licitació quan correspon.  
 
Per altra banda, i en resposta al Sr. Suñé sobre la seva intervenció de l’anterior audiència, 
manifesta que quan li va dir que va posar en evidència la base de la democràcia participativa, ara 
resulta que disposar de gent preparada és ser antidemòcrata. Pregunta si no serà que no es vol 
parlar que aconseguir la cadira costa molt, i que posar el llistó alt faria difícil l’accés. Explica que 
quan el departament de manteniment el portava un senyor llicenciat en direcció d’empreses 
funcionava bé i després va començar la decadència. Ara el poble no està –a nivell de gestió de 
neteja i manteniment- ben portat. És una assignatura pendent.  
 
Conclou que no ha vingut a que li donin respostes. Ha vingut a dir que la gestió de manteniment 
no està ben portada (en aquest moment abandona la sala). 
 
A les 19.45 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Francisco Avilés. 
 
El Sr. Ernest Suñé manifesta que s’ha d’exigir que estiguin formats i que siguin els millors, però 
això és diferent a que sigui un requisit i que qui no tingui determinats estudis no hi pugui accedir, 
com passava temps enrere. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas explica, en relació al contracte de jardineria, que es va portar al Ple la 
prorroga perquè era millor tenir un acord exprés, però hi havia una clàusula per garantir la 
continuïtat del servei. I en relació a la neteja, explica que les deficiències venen pels recursos que 
en el seu moment es van destinar al contracte, ja que amb més recursos el servei seria millor. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 19:47 hores. 
 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
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