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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 17 de novembre de 2016 
 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.35 hores del dia 17 de novembre 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. Romà López Bolart, regidor (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) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (ICV-EUiA-E) 
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 
 
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:  
 
Primera intervenció 
 
El veí, amb número de registre 1 exposa que el cablejat elèctric i telefònic s’ha anat 
arreglant en moltes parts del centre del municipi, però en canvi fora del centre hi ha molts 
pals de fusta o de ciment i cablejat en mal estat. Pregunta quina és la normativa aplicable. 
 
El senyor Ricard Plana respon que és una bona pregunta i que no hauria d’anar per on volen 
les companyies, però que a la pràctica és un problema amb aquestes companyies que són 
semi monopolis. Explica que aquest problema ja es va donar amb la fibra òptica on la 
companyia argumentava que si no es facilitava la seva tasca no implementarien aquest 
servei, que en canvi municipis veïns ja en disposaven. A partir d’aquí, i per a casos concrets, 
com quan per exemple hi ha un pal molt a prop de la finestra intercedeixen amb la 
companyia per moure’l. En canvi, endreçar els cables ho fan moltes propietaris quan 
arreglen les façanes.  
 
El veí, amb número de registre 1 manifesta que si les companyies tinguessin més cura a 
l’hora d’instal·lar el cablejat la situació seria diferent. 
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El senyor Ricard Plana respon que si ho desitja poden mirar la situació concreta.  
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 19.43 hores. 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
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