Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 25 de juliol de 2019
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 18.32 hores del dia 25 de juliol de 2019, en
Audiència pública prèvia al Ple, sota la presidència de l'alcalde i amb els regidors i regidores
següents:
President:
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM)
Tinents i tinentes d’alcalde:
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM)
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-AM)
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde tercera (ERC-AM-AM)
Regidors:
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM)
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM)
Sra. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM)
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)
Sr. Josep Oriol Fernández Saltor, regidor (ERC-AM-AM)
Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou)
Sra. Isabel Redaño Andres, regidora (Fem Masnou)
Sr. Ernest Suñé Nicolás, regidor (PSC-CP)
Sra. Maria Llarás Vázquez, regidora (PSC-CP)
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP)
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)
Sr. Fèlix Clemente Cavero, regidor (CUP-AMUNT), s’incorpora a la sessió en el moment en
què figura al cos de l’acta.
Secretari general:
Sr. Gustau Roca Priante
S’excusa per la seva absència:
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs)
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:
1. Torn d’intervencions.
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Primera intervenció
El veí amb número de registre 01 explica que va caure el passat dia 16 de juny, a les 10
hores, davant del núm. 44 del Passeig Prat de la Riba a causa del mal estat de la vorera,
fent-se mal al genoll esquerre. El va atendre la Policia Local i el van traslladar a Can Ruti.
Arribava a casa seva a les 18 hores. Manifesta el seu agraïment al Regidor d’Urbanisme i a
l’Alcalde, que el va atendre ràpidament perquè li va dir que tenia presa. Explica que no farà
una reclamació sinó que ho farà a la “japonesa”. Diu que al mes de setembre portarà
fotografies.
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Explica que l’ascensor d’Ocata s’ha netejat de grafitis i ha quedat bé però queda sorra i això
pot provocar que no funcioni. Pregunta quin és el seu manteniment. I manifesta que queden
partides per acabar. Que ho presentarà per escrit.
Afegeix que ha vist el vídeo on una rata es fica en la bossa d’una senyora. Considera que
s’ha de millorar la neteja de la platja i el tractament contra aquests animals.
Manifesta que li han dit que aquest any es faran actuacions a les voreres per valor de siscents mil euros. I que segons les seves dades una empresa solvent pot fer deu mil metres
de vorera amb garanties. No pot ser que es facin les reparacions sense juntes. No entén
com surten els números amb garantia de cinc anys.
Explica que hi ha expressions que li agraden com “El Masnou és casa meva”. Manifesta que
treballarà per tots els masnovins.
L’Alcalde respon que el dia que es varen trobar tenia una urgència i no el va poder atendre
però que el Sr. Plana li havia informat. Explica que durant el mandat passat es va fer molta
inversió en voreres perquè hi havia, i encara hi ha, molta feina per fer.
El veí explica que avui s’han arreglat les dues rajoles després de trenta dies.
La Sra. Sílvia Folc lamenta la caiguda i les seves repercussions i explica que la demora de
la reparació es deu al fet que el municipi pateix un endarreriment en aquest tipus de
manteniment, tot i que és el cinquè any que es fan reparacions en aquest àmbit. Afegeix que
aquestes reparacions es fan amb les empreses que guanyen les licitacions que l’Ajuntament
convoca a aquest efecte. Explica que el personal municipal que també fan aquestes
actuacions a la via pública es dedica a la Festa Major i al Ple de Riure, i quan aquests
finalitzen recuperen la seva activitat habitual, per això, s’ha produït la demora. Sobre
l’ascensor reconeix que és cert que hi ha hagut una manca de neteja.
A les 18.40 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Fèlix Clemente.
El veí explica que és molt important que l’ascensor funcioni, i que espera que l’escrit que
presentarà sigui llegit i estudiat per tal que tingui solució.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la
sessió, que finalitza a les 18.40 hores.
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El president
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
20/09/2019

El secretari general
ROCA PRIANTE, GUSTAVO ADOLFO
20/09/2019
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