Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 19 d’octubre de 2017
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.35 hores del dia 19 d’octubre de 2017, 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 (PDeCAT-UNIÓ)
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde segona (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (PDeCAT-UNIÓ)
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 (PDeCAT-UNIÓ)
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (PDeCAT-UNIÓ)
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ)
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s)
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s)
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s)
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)
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 21 de
setembre de 2017
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 21 de setembre de 2017 sense
introduir-hi esmenes.
2. Torn d’intervencions
La persona sol·licitant de la primera intervenció no ha arribat.
L’Alcalde pregunta si algú del públic vol intervenir.
Primera intervenció
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La veïna que intervé en primer lloc exposa que a Premià de Dalt els llibres de text són
gratuïts i en canvi aquí només hi ha un ajut de setanta euros per nen. També, l’autobús allà
és gratuït i aquí no. I aquí tampoc hi ha ajuts pels alumnes quan acaben la bàsica.
La senyora Noemi Condeminas respon en relació al darrer tema que la majoria d’instituts
d’educació secundària no tenen menjadors, i per tant, si no hi ha servei no es donen ajuts. A
més, cal tenir en compte que l’horari escolar acaba al migdia.
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Quant a la subvenció dels llibres escolars, respon que aquí es fa en funció del cost dels
llibres de cada escola, i que també es poden rebre ajuts estatals, que es poden sumar als
municipals. Afegeix que la política de subvenció del cost total aquí no es fa.
Segona intervenció
La veïna que intervé en segon lloc vol posar de manifest la seva queixa per les trucades que
va rebre el dia 1 d’octubre quan se li demanava pel tancament del Casal.
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]

El president
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
17/11/2017

El secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
20/11/2017

AUPUACTA
v. 2017/07

Codi de verificació electrònic: ae2e2b15-003e-419a-b8a2-9e17b4f40476

2

