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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 21 de setembre de 2017 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.32 hores del dia 21 de setembre 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. Francisco Avilés Salazar, regidor (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) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
S’excusa per la seva absència:  
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
 
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 
juliol de 2017. 

 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 20 de juliol de 2017 sense introduir-hi 
esmenes. 
 

2. Torn d’intervencions 
 

Primera intervenció 
 

La veïna amb número de registre 01 vol manifestar en primer lloc el seu respecte pels 
empresonats i després exposa que tal i com ja ha dit en anteriors audiències vindrà a aquests 
espais per tal de comunicar incidències del poble. 
 

En segon lloc, manifesta que ja va parlar amb el regidor de manteniment i no li han donat 
resposta. Diu que el tema és penós. No li han donat resposta a la seva pregunta sobre les 
subcontractacions. Diu que els ciutadans es mereixen respostes. Afegeix que també té pendent 
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l’escrit presentat el mes d’agost. Exposa que el servei de neteja disposa de vehicles molt grans i 
en canvi no tenen una o dues màquines per netejar amb aigua a pressió el carrer.  
 

En tercer lloc, exposa que s’han instal·lat dues guinguetes a la platja que no sap perquè 
serveixen. En canvi, l’estat dels contenidors de la platja és lamentable. Conclou dient que la 
neteja de la riera la podria fer gent de l’atur i no grans empreses.  
 

El senyor Joaquim Fàbregas respon que en relació a la neteja hi han estat treballant. I com a 
exemple, explica que a l’ordre del dia del Ple d’avui hi ha una proposta per millorar el contracte 
de neteja viària i recollida de residus amb, entre d’altres, un reforç del servei de recollida 
selectiva i un del servei de repàs de tardes per evitar el desbordament dels contenidors. Pel que 
fa a la neteja de canyes de les rieres, explica que s’ha fet la neteja de la riera d’Alella. Per fer-ho 
es van demanar tres pressupostos i la millor oferta ha estat la d’una empresa ubicada al carrer 
Guilleries que és la que ha fet el pressupost més favorable econòmicament. Finalment, explica 
que des del departament de Recursos Humans es convoquen borses d’oficis per treballar a 
l’Ajuntament, i que accedir-hi cal apuntar-se i aprovar el procés selectiu.  
 
Segona intervenció 
 
El veí amb número de registre 02 explica que és un soci de l’Associació de maquetisme naval 
del Masnou, que està al costat del Museu nàutic. S’ubiquen a l’edifici del mercat nou o de la 
“regadora” perquè quan plou entra aigua posant en perill les obres d’art. Exposa que a l’entrada 
de l’edifici hi ha una placa commemorativa de la inauguració on consta la persona que va fer 
aquesta gestió fa 16 anys i que encara avui no s’ha pogut resoldre problemes com les goteres. 
En canvi, darrera d’una porta del Museu, hi ha una altra placa d’agraïment a tres persones 
gràcies a les qual va poder tirar endavant el projecte d’aquest Museu. Demana un canvi de 
localització de les plaques, de forma que es situï a l’entrada de l’edifici la que fa referència a 
aquestes tres persones i la de la il·lustríssima autoritat es posi en un altre lloc.  
 

A les 19.37 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo. 
 

El senyor Alcalde respon que són conscients que aquest edifici té deficiències estructurals. Es 
disposa d’un pressupost per a la reforma de l’edifici de quatre milions d’euros. Hi ha un pla 
d’actuació per fer determinades millores. A l’octubre la Diputació de Barcelona convocarà uns 
ajuts per edificis municipals al qual es presentaria una sol·licitud per fer front a la reparació de les 
goteres i de les deficiències del mercat municipal. En resposta a la petició de les plaques 
manifesta que ho estudiaran i ho parlaran “in situ”.  
 

Tercera intervenció 
 

La veïna de la primera intervenció demana la paraula. 
  
El senyor Alcalde li dóna la paraula i li prega que sigui breu. 
 

Respon que ja li agradaria que ells també fossin tan concrets com ella. Prega la implicació de 
l’Ajuntament per tal que el proper dia 1 d’octubre estigui tot el poble votant. 
 

El senyor Alcalde li respon que hi ha una declaració firmada per l’Alcalde on es manifesta el seu 
compromís i lleialtat institucional amb el govern del país. 
 

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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