Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 16 de novembre de 2017
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.34 hores del dia 16 de novembre 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. 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)
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)
Sra. Rosa Subirats Naval, regidora (CUP-PA)
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) s’incorpora a la sessió en el moment en què figura
al cos de l’acta.
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)
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP)
Secretari general:
Sr. Gustau Roca Priante
S’excusa per la seva absència:
Sra. Noemí Condeminas Riembau, regidora (PDeCAT-UNIÓ)
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple de data 19
d’octubre de 2017.
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 19 d’octubre de 2017 sense
introduir-hi esmenes.
2. Torn d’intervencions.
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Primera intervenció
El veí amb número de registre 01 exposa que l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) del Masnou
funciona molt bé. T’escolten, t’orienten i són resolutius. Només hi ha una mancança que es
pot millorar. Es tracta del conserge que fa funcions que no li corresponen. Pregunta als
ciutadans perquè volen fer un tràmit i els diu que sense determinada documentació no podran
fer el tràmit. Considera que no ha de fer una selecció. Diu que ja li ha passat més d’una
vegada. La darrera vegada hi va haver un incident amb un jove del Senegal que només sabia
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parlar francès i la treballadora es va atabalar perquè no sabia parlar francès. Va trobar a faltar
que si no s’és de la Unió Europea no hi ha atenció, o no sabia què fer o com actuar.
L’Alcalde comenta que pren nota i estudiarà la situació.
Segona intervenció
La veïna, amb número de registre 02 manifesta que el que ha passat al govern municipal
s’hauria d’explicar al poble. En altres casos, com per exemple en el del Casino, s’ha fet una
enquesta i en canvi en aquest cas no hi ha informació. Que segons la informació que ha pogut
obtenir de les dues parts està d’acord amb el PDeCAT-UNIÓ. Que hi ha hagut manca de
transparència. Per altra banda, considera que a Manteniment hi ha persones que no treballen
i al Departament de Recursos Humans s’hauria de denunciar la intransparència i mala gestió.
L’Alcalde prega a la veïna que concreti la seva pregunta.
La veïna respon preguntant perquè s’ha de dubtar de la gestió del PDeCAT-UNIÓ.
L’Alcalde respon que donarà compte dels canvis al govern al Ple, que és el moment oportú.
L’Alcalde pregunta si algú del públic vol intervenir.
Tercera intervenció
El veí que intervé exposa que darrerament hi ha hagut diversos talls a la N-II per les
manifestacions i això ha provocat desviaments per l’interior del poble. Pregunta si hi ha un
protocol per aquests casos.
El senyor Joaquim Fàbregas respon que no hi ha cap protocol. Que alguns talls no estaven
previstos i que la densitat dels vehicles es difícil d’absorbir a la xarxa viària del Masnou.
Afegeix que amb la regidoria de Seguretat Ciutadana estableixen els itineraris alternatius.
La senyora Sílvia Folch afegeix que des de la regidoria de Seguretat Ciutadana, la Policia
Local, tot i que la N-II és competència dels Mossos d’Esquadra, es garanteix en primer lloc la
seguretat ciutadana i en segon lloc la mobilitat. Afegeix que treballaran per establir un protocol
per aquests casos.
A les 19.45 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Dídac Miró.
Quarta intervenció
El veí que intervé proposa que les concentracions que s’han estat fent davant de l’Ajuntament
es facin davant de l’edifici municipal de Roger de Flor, ja que davant de l’Ajuntament la gent
no pot passar, hi ha molt soroll de la carretera i l’estació de Renfe, i el megàfon no se sent.
La Sra. Sílvia Folch respon que algunes d’aquestes concentracions són convocades per
l’Ajuntament i d’altres per entitats o associacions de la vila o supralocals. No obstant, agafen
el compromís i els hi traslladaran.
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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]

El president
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
09/01/2018

El secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
09/01/2018
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