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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 15 de febrer de 2018 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.30 hores del dia 15 de febrer 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) 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s), s’incorpora a la sessió en el moment en què figura al 
cos de l’acta. 
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), 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 
 
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 25 de 
gener de 2018. 
 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 25 de gener de 2018 sense 
introduir-hi esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 01 pregunta en primer lloc quins són els criteris de poda 
dels arbres, ja que en uns casos és més agressiva i en altres menys.  
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En segon lloc, i en relació al Parc del Llac pregunta si hi ha un pla de treball que contempli les 
millores que es podrien fer. Manifesta que li van dir que les aigües d’aquests tipus de parcs 
estan més o menys iguals que la del nostre, quan ella ha pogut comprovar que l’aigua del 
Parc de la Ciutadella no té res a veure amb la d’aquí, que està estancada i hi ha mosquits. 
Exposa que fa una reflexió per construir, per que s’ho mirin i per millorar. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas respon sobre la poda que disposen d’un pla de poda que es va 
elaborar amb el suport de la Diputació de Barcelona i que no es poden tots els arbres cada 
any. L’arbrat viari del Bell Resguard tenen un cicle específic ja que es tracta de plàtans molt 
grans, se’ls hi fa podes de manteniment durant 3 anys per el quart fer una de brocada. La 
resta d’arbrat viari es fa una poda diferent en funció de l’espècie, per exemple, les moreres 
tenen una poda severa cada any. Quant al Parc, li proposa quedar i comentar-ho. Explica que 
no es disposa de pla de millora general tot i que dins del servei de jardineria tenen una sèrie 
de millores que es poden estudiar aplicar-les al Parc del Llac.  
 
Segona intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 02, exposa que la sortida de l’aparcament de Bell Resguard 
no té visibilitat a causa d’uns contenidors que s’han col·locat fa poc i que treuen visió. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que els contenidors estan col·locats allà a causa d’unes 
obres i que s’han de treure en pocs dies.  
 
A les 19.35 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Dídac Miró i la Sra. Stella Parodi. 
 
Tercera intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 03 exposa que al projecte de parc de la Casa del Marquès 
de l’any 1987 hi havia unes tanques i ara això s’ha canviat. Considera que cal fer-lo més 
atractiu per tots els que hi van i que no s’ha conservat degudament. Cal un projecte per 
renovar l’aigua i espera que algun dia es posin d’acord sobre aquesta qüestió.  
 
Quarta intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 04 exposa, en relació a la urbanització Santa Madrona que 
té instàncies pendents de resposta des de l’any 2008, i que ara se li ha contestat que s’instarà 
al propietari del solar del carrer Girona per tal que el tingui tancat i net. A més que es faci la 
poda dels xiprers que no es fa perquè no estan al cens de l’arbrat. Cal que es vigili l’estat del 
cablejat elèctric i telefònic. Cal que s’arreglin les voreres i l’asfaltat del carrer Lleida i Artesa de 
Segre que estan molt deteriorats. Als Jardins dels Vivers hi ha nou punts d’aigua que s’han 
deixat fer malbé. Exposa que a la publicació El Masnou Viu s’informa d’actuacions que 
suposen una despesa important als jardins del parc Vallmora i això permet comparar quins 
barris són millors o pitjors en funció de la despesa que s’inverteix. I finalment conclou que a 
Teià en la zona blava tenen la primera mitja hora gratuïta i que en canvi aquí es paga. 
 
Cinquena intervenció  
 
La veïna amb número de registre 05 exposa que al carrer Sant Felip uns operaris van 
començar a posar un cable i que els hi va preguntar de quin servei era i que li van respondre 
que no ho sabien. Explica que el cable està molt malament perquè fa panxa i al final hi ha un 
manyoc penjat amb la resta del cable i va passant el temps i ningú els hi diu res. Pregunta si 
aquestes companyies demanen permís per fer aquestes actuacions i si algú es cuida de 
controlar-ho. 
 
L’Alcalde diu que segurament és de telefonia i que ho miraran. 
 
La veïna pregunta si aquesta notícia sobre la desaparició de l’estació d’Ocata és veritat. 
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L’Alcalde respon que és fals.  
 
Sisena intervenció  
 
La veïna amb número de registre 06 exposa que no comparteix la resposta que se li va donar 
en relació a la plantació d’un arbre al carrer Uruguai i pregunta sobre les multes d’aparcament 
als veïns amb distintiu, i perquè no es retiren quan es presenten recursos. Quant a la sala de 
metadona exposa que hi ha preocupació al barri perquè a Barcelona hi anaven autocars per 
donar la metadona i ara es vol donar davant de les escoles.  
 
L’Alcalde respon que això és fals. 
 
A les 19.47 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas, pel que fa a l’arbre, respon que a la zona ja hi ha dotació de zona 
verda, i que també cal tenir en compte que els camions arrenquen les branques. A més, en un 
cas similar del mateix carrer, una altra veïna va demanar que no se li replantés l’arbre. 
 
La veïna proposa que a aquesta veïna se li col·loqui l’impediment de ferro i a ella l’arbre. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas dóna per contestada la pregunta amb el qui li ha explicat abans. 
 
Setena intervenció  
 
El veí amb número de registre 07 exposa que avui s’ha assabentat que en un mes 
s’inaugurarà un dispensari de metadona. Demà presentaran un escrit a l’Ajuntament per saber 
la situació ja que hi ha alarma entre els veïns. Cal més informació.  
 
L’Alcalde respon que l’equip de govern ha fet pública una nota informativa (que llegeix) 
perquè alguns mitjans tenen més informació que el Departament de Salut. Nota que es va 
publicar al Masnou Viu del mes de gener. Afirma que no és una narcosala sinó un servei 
d’atenció psicològica i farmacològica. Els emplaça a una reunió amb informació del 
Departament de Salut i no dels mitjans de comunicació. També han parlat amb les escoles 
(Marinada i la Barqueta) i no hi ha cap problema. Aquesta proposta no ha de presentar cap 
problema de convivència al barri. 
 
El veí respon que hi ha professionals del sector, com advocats i metges que viuen a Ocata, 
que no opinen igual i que no se’ls ha informat de res. Pregunta quin és el criteri de població 
que es fa per decidir la implantació d’aquest servei, ja que no s’entén que si el Masnou només 
té 25 usuaris d’aquest servei i en canvi hagin de venir aquí tots els usuaris del Maresme. 
Conclou que cal una reunió urgent.  
 
L’Alcalde respon que faran la reunió amb els professionals del CatSalut on explicaran la 
informació oficial.  
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 19.55 hores. 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
 
 
 
 
 
Codi de verificació electrònic: f2d45f63-1b4d-4102-9999-83cf8b75028a 
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