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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 18 de maig de 2017 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.30 hores del dia 18 de maig 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 (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. Rosa Subirats Naval, regidora (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) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP), s’incorpora a la sessió en el moment en què 
figura al cos de l’acta. 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:  
 
1. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 
El veí amb número de registre 01 exposa que vol saber si hi ha alguna novetat i si els grups 
havien pogut parlar sobre la seva proposta de modificació puntual del Pla General en l’àmbit 
de la seva finca i afegeix que porta una carta del president de l’entitat. 
 
El Sr. Ricard Plana respon que ha explicat la proposta i s’ha ofert als grups per explicar el 
document, que té els informes favorables dels tècnics de la casa i el vist i plau de la 
Generalitat. Afegeix que ha parlat amb alguns dels grups, no amb tots, però que a hores 
d’ara estan en la mateixa situació. S’ofereix per parlar-ho amb els grups de forma conjunta o 
separada i obrir una nova ronda. Es posa a la seva disposició per arribar a una solució i 
manifesta que considera que si estan aquí és per ajudar a les entitats que no deixen de ser 
els veïns del Masnou. 
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L’Alcalde intervé per manifestar que continuaran el procés de converses amb els grups. 
 
El representant de l’entitat s’ofereix per venir ells també a la reunió. 
 
L’Alcalde respon que treballaran per trobar una solució. 
 
2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 27 
d’abril de 2017.  
 
L’Alcalde explica que abans de continuar amb les intervencions caldria procedir a aprovar 
l’acta de la sessió anterior. S’aprova sense introduir cap esmena.  
 
3. Continuació del torn d’intervencions. 
 
A les 19.37 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Elena Crespo i el Sr. Federico de las 
Heras. 
 
Segona intervenció 
 
El veí amb número de registre 02 explica que entén la postura de la regidora, la qual s’ha 
disculpat i afegeix que té dues instàncies pendents de resposta adreçades al Sr. Plana. Una 
fa referència a una parcel·la d’una empresa privada on hi manca la neteja, les herbes han 
crescut molt i s’ha convertit en un espai per fer les necessitats dels gossos, i també a causa 
de la manca de llum hi ha tràfic i consum de drogues, actes sexuals entre menors i 
agressions a nenes. Exposa que quan han trucat a la Policia Local per tal que hi actuïn els hi 
diuen que és un recinte privat on no poden entrar. Comenta que la problemàtica també 
afecta a les regidories de la senyora Sílvia Folch i del senyor Albert Alfaro. A més, afegeix, la 
parcel·la no tributa amb el greuge que això suposa pels altres veïns del Masnou propietaris 
d’un pis en ser una parcel·la i per tant més gran. Finalitza amb la lectura de la frase del llibre 
El mundo azul: Ama tu caos d’Albert Espinosa: “Ama tu caos, ama tu diferencia, ama lo que 
te hace único.” Stop homofòbia.  
 
L’Alcalde respon que s’intentarà buscar una solució amb la propietat, tot i que és una 
situació complicada. 
 
Tercera intervenció 
 
El veí amb número de registre 03 inicia la seva intervenció exposant que no és agradable 
haver d’assistir als plens perquè el govern no fa la seva feina.  
 
Exposa, en primer lloc, que un regidor de l’oposició va fer una pregunta sobre la negociació 
de l’art. 54 del conveni dels treballadors que fa referència a la jubilació anticipada amb 
compensació econòmica. Que el nou conveni de fa dos anys, aprovat amb urgència 
electoral, ha d’incorporar un acord en aquest aspecte. Que el conveni finalitza el dia 31 de 
desembre de 2017. Que es va presentar una instància signada per uns seixanta treballadors 
demanat aquesta negociació i que no se’n va fer cas. I que se li va donar una resposta en el 
sentit que s’hauria d’esperar perquè primer hi havia la segona activitat i després per escrit se 
li va dir que s’estava negociant la jubilació anticipada. Pregunta quina és la veritat i quina és 
la mentida.   
 
En segon lloc, es refereix al seu problema particular. Explica que va demanar l’assistència 
de la cap de Recursos Humans perquè s’aclareixi la seva situació de manca de promoció 
laboral ja que és la persona que figura com a denominador comú de tots els seus 
documents. Afegeix que l’Ajuntament ha fet coses que són enganys o traïdoria. I a la vista 
d’això fa dues preguntes. La primera fa referència al document falsejat per l’Ajuntament amb 
número de sortida 688 de 23 de novembre de 1992 on es canvien els motius pels quals ell 
va presentar l’excedència, ja que era per salut, i ara és una altra cosa.  
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Exposa que va intentar tornar en data 22 de gener de 1997 de l’excedència i sempre se li va 
dir, per part de la tècnica de Recursos Humans, que no hi havia places de la seva categoria. 
Afegeix que disposa d’un escrit del Ministeri de la Funció Pública de l’any 2003 on en la seva 
resposta deixa clar que s’ha de concedir el reingrés a un funcionari si hi ha places de la 
mateixa categoria. Tot aquest temps va estar en comissió de serveis, que serien dos anys, i 
va tornar en data 1 de juliol de 2005 i al novembre va veure que en aquest temps es van fer 
18 contractacions, 14 o 15 de les quals són familiars i una germana de la tècnica de 
Recursos Humans. 
 
L’Alcalde respon que el que hauria de fer és demanar hora a Recursos Humans. 
 
El veí respon que té 5 instàncies pendents de resposta davant les quals tenen dues opcions, 
contestar amb la veritat de les coses o contestar amb una altra mentida. 
 
La Sra. Sílvia Folch respon en primer lloc sobre la negociació de l’art. 54 del conveni. 
Explica que a Recursos Humans hi ha diferents tasques pendents i s’ha començat per unes i 
després per unes altres. Afegeix que a l’ordre de dia de la mesa de negociació està la 
negociació de l’art. 54 i d’altres temes. Explica que és coneixedora de l’escrit que van 
presentar un grup de treballadors per negociar i afegeix que la negociació està iniciada, però 
que en qualsevol cas són els sindicats els qui demanen l’inici de les negociacions.  
 
En segon lloc, respon que l’assistència jurídica de la Diputació de Barcelona per respondre 
les seves instàncies ja està donada. S’ha lliurat la documentació a l’assessor qui donarà una 
resposta ajustada a dret. I li demana que tingui una entrevista amb la cap de Recursos 
Humans que és el que correspon per parlar les qüestions personals.   
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 19.50 hores. 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
 
 
 
 
 

Codi de verificació electrònic: 476ddf13-8f96-46b4-b560-cb39b45f951c 
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