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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 15 de novembre de 2018 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.32 hores del dia 15 de novembre de 2018, 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) s’incorpora a la sessió en el moment en 
què figura al cos de l’acta. 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Mercè Aznar Oliva, regidora (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) 
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) 
Sr. Federico de las Heras Garrido, regidor (PP) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 18 
d’octubre de 2018. 
 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 18 d’octubre de 2018 sense 
introduir-hi esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 
El veí amb número de registre 01 explica que al carrer Abat Escarré no hi viu cap veí, que 
tots viuen al carrer Gaietà Buïgas. 
 
A les 19.34 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Eduard Garcia i la Sra. Elena Crespo. 
 
Diu que parla en nom propi i com a portaveu dels onze veïns que hauran de pagar els 
metres lineals a urbanitzar. Demana el vot favorable a la urbanització del carrer. Explica que 
el dia 1 d’octubre va enviar un escrit als regidors i portaveus i que no ha rebut cap resposta. 
Afegeix que han demanat reunir-se amb els grups municipals i alguns, no tots, els han rebut.  
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Dóna les gràcies al senyor Avilés i als senyors de la CUP. Explica que el projecte fa entre 10 
i 15 anys va quedar en res. Ara alguns partits ho portaven al programa electoral. Manifesta 
que és el carrer més abandonat del poble i d’Ocata. És un tema antic. Cal asfaltat, recollida 
d’aigües pluvials, etc. Explica que en les reunions s’ha trobat una solució unànime amb tots 
els veïns que hauran de pagar i amb els que faran ús del carrer, com la directiva del 
Masnou, que s’afegeix al projecte i es farà ressò de la votació.  
 
Explica que la situació perjudica la salut, el benestar i hi ha risc d’accidents. Els esvorancs 
són de 70 cm. Les pluges torrencials van a més i per això cal urbanitzar. I les noves 
urbanitzacions comporten l’ús més intensiu del carrer, com també per arribar a l’escola 
Marinada i als nous 23 habitatges en construcció. 
 
Manifesta que alguns diuen que no és correcte que ho consensuïn primer amb els veïns. Per 
ells sí que ho és perquè són els que pagaran. Les contribucions especials suposen 25 
vegades el salari mínim interprofessional.  
 
Considera que la imatge dels visitants dels camp de futbol és molt negativa. Les màquines 
van deixar el carrer net i polit però la pluja s’ho ha endut i ara hi haurà més pols per les 
seves cases. 
 
Demana una solució per aquells qui votin en contra. I no pot ser ruixar el carrer ni posar una 
capa d’aglomerat asfàltic com es va fer fa uns anys perquè després hi ha una pols negra 
que també va als pulmons. No cal un bulevard. Volen i necessiten un aparcament pel camp 
de futbol. Afegeix que tots els veïns afectats - jubilats i pensionistes – faran el sacrifici de 
pagar les contribucions especials i demanen que es deixin de banda les estratègies i votin 
pel poble, i que donin llibertat de vot per votar en consciència.  
 
Segona intervenció 
 
La veïna amb número de registre 02 llegeix un escrit de la revista “El Masnou Viu” i critica el 
vot negatiu del Grup Municipal de Ciutadans a les contribucions especials per finançar la 
urbanització del carrer Abat Escarré. 
 
Tercera intervenció 
 
La veïna amb número de registre 03 demana el vot favorable del projecte pels motius 
següents: per la salut dels veïns, per la seguretat dels alumnes de l’escola Marinada, pels 
vehicles i vianants i pels usuaris del camp d’esports. 
 
Quarta intervenció 
 
La veïna amb número de registre 04 manifesta que per la bona imatge del poble i per la pols 
de l’estiu, per l’estalvi en temps i diners per netejar les seves cases, així com per les caques 
de gos que hi ha ara al carrer demana l’aprovació del projecte.  
 
Finalitzades les intervencions dels veïns sobre aquest assumpte l’alcalde dóna la paraula al 
senyor Màxim Fàbregas, qui respon al veí de la primera intervenció que recorda que es 
varen reunir per tractar aquesta problemàtica, que recorda que es va fer un asfaltat 
provisional i que es va fer una oferta per urbanitzar una part del carrer a càrrec de la 
promotora Diursa i una altra part els veïns, a la qual van respondre que els veïns no 
pagarien res. 
 
El veí de la primera intervenció respon que els veïns no podien assumir la seva part.  
 
El senyor Ricard Plana explica que els veïns expressen el malestar per solucionar la qüestió. 
Cal fer un esforç per posar punt i final al tema. 
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Cinquena intervenció 
 
La veïna amb número de registre 05 exposa que representa a la comunitat de veïns del 
carrer Ciutat Real de l’Agència d’Habitatge de Catalunya. Manifesta que vol comunicar que 
fa 8 anys que van entrar i que estan molt agraïdes –les 20 famílies que hi viuen- però que 
amb els anys tot està més deteriorat. Tenen mancances com el transport, perquè estan dalt 
d’un turó i per anar a comprar es impossible anar fins allà. Abans hi havia un taxi per les 
persones grans. El bus no hi passa mai. Explica que hi ha un veí que té 90 anys que hauria 
de pagar pel taxi 17 euros diaris. Manifesta que en el seu dia van pagar els seus impostos i 
han treballat tota la vida. Es mereixen un respecte i viure en dignitat. El senyor al qual es 
referia abans ha demanat una persona per anar a netejar i li han dit que no hi ha ningú 
disponible. Remarca que són grans i tenen dignitat.  
 
L’altre tema que vol comentar és l’entorn. Explica que van descarregar diversos camions 
d’asfalt i no podien ni respirar i ara tornen a tenir tot l’asfalt i això és tòxic i el cotxe l’han 
hagut de deixar allà. Cal arranjar-ho, donar-hi una solució.  
 
Finalment manifesta que necessiten el local de ball en condicions i ara allò està mort perquè 
no tenen diners per condicionar-ho.   
 
L’alcalde respon que són diferents problemàtiques amb diferents responsables: pel que fa al 
tema del transport, és responsabilitat de l’Ajuntament. Pel que fa a l’entorn, respon que és 
responsabilitat de l’Ajuntament i pel que fa a l’interior és responsabilitat de l’Agència 
d’Habitatge, a qui també li correspon el tema del local que fa temps que està encallat. La 
setmana vinent faran un repàs per abordar tots els temes el més ràpid possible.   
 
La veïna respon que volia que fossin coneixedors de la situació i pregunta perquè no pot 
passar per allà l’autobús. 
 
L’alcalde respon que l’autobús no pot arribar fins allà perquè sinó no compliria l’horari i no 
faria el recorregut. Tot i això, reitera que en parlaran la setmana vinent.  
 
Sisena intervenció 
 
El veí amb número de registre 06 intervé en representació de la Junta de l’Atlètic Masnou, 
tot i que no han fet cap junta per tractar-ho, i manifesta que la urbanització del carrer és una 
millora per tots els veïns, jugadors del club i tots els que venen de fora. I que amb les últimes 
pluges el carrer ha estat impracticable. Conclou que si hi ha acord entre els veïns i els grups 
polítics ells també hi estaran d’acord.  
 
Setena intervenció  
 
El veí amb número de registre 07 manifesta que la urbanització del costat de la Casa de 
Cultura ha quedat molt maca però potser amb aquests recursos es podria haver fet l’asfaltat 
del carrer Abat Escarré. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 20.02 hores. 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
 
 
 
 
 

Codi de verificació electrònic: 41a3264e-104d-4f01-b9f5-2e0ad9b5ef03 
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