Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 16 de febrer de 2017
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.35 hores del dia 16 de febrer 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 (CiU)
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde segona (ERC-AM-MES-AM)
Sr. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (CiU)
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 (CiU)
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (CiU)
Sr. Romà López Bolart, regidor (CiU)
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s)
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s)
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s)
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)
Secretari general:
Sr. Gustau Roca Priante
S’excusen per la seva absència:
Sra. Sandra Miras i Martínez, regidora (CUP-PA)
Sra. Laia Noy i Oliveras, regidora (CUP-PA)
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 26 de
gener de 2017.
S’aprova l’acta del 26 de gener de 2017 sense introduir-hi esmenes.
2. Torn d’intervencions.
Primera intervenció
El veí amb número de registre 01 per proclamar i agrair l’eficiència de la Policia Local del
Masnou. Explica que durant un any i mig li han punxat 28 rodes i li han trencat 3
eixugaparabrises del seu cotxe. A més ha rebut 10 anònims contra ell i la seva família. Tot
això després de 40 anys pagant casa seva. Tot perquè el seu gos borda massa fort durant el
dia, sense que en cap moment el veí li hagi exposat la seva queixa.
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Davant de tot això la Policia Local després d’investigar el cas durant un any i mig, i en concret
l’agent 164, gràcies al seu entusiasme, que va encoratjar la resta de companys, va poder
determinar qui era aquesta persona. Sovint ha sentit crítiques sobre la Policia Local en el
sentit que només servei per posar multes. Demana al Ple, i a l’Alcalde en particular, que facin
públic aquest reconeixement a la tasca de la Policia Local. Que és una Policia que actua
davant d’un veí que s’agafava la llei per la seva ma, cosa que segur que servirà d’exemple per
altres persones.
Conclou posant de manifest que és declara com un antisistema social. Que no creu en els
polítics i per això és crític. Que ells creuen en la sostenibilitat empresarial i en privatitzar la
Policia Local, i en canvi ell no comparteix aquestes idees. Reitera el seu agraïment a la Policia
Local.
El Sr. Jaume Oliveras agraeix la seva intervenció i explica que la regidora de Seguretat
Ciutadana li ha informat sobre la seva situació. Afegeix que el passat dia 1 de febrer va tenir
lloc la Junta Local de Seguretat on es va fer un repàs a la situació en matèria de seguretat al
municipi del Masnou posant-se de manifest que la situació es tranquil·la. Conclou manifestant
la seva satisfacció en l’actuació de la Policia Local i en la coordinació amb els Mossos
d’Esquadra.
La Sra. Sílvia Folch explica que s’ha reunit amb el veí que acaba d’intervenir en diverses
ocasions per explicar-li les diferents actuacions que han anat fent sobre aquest cas. Explica
que l’agent 164 avui ens acompanya a la Sala a qui felicita novament per l’actuació.
Segona intervenció
El veí amb número de registre 02 exposa al regidor Sr. Joaquim Fàbregas que l’any passat va
presentar dues instàncies en data 14 de novembre de 2016 que ha reiterat en 7 de febrer
d’aquest any sense haver obtingut resposta i pregunta quan està previst respondre-les i per
quan serà la solució.
Explica que la primera fa referència a tres arbres de Can Mandri i que la segona fa referència
a la necessitat de deixar lliure un espai d’accés a un discapacitat que no pot accedir al seu
domicili.
I a la Sra. Meritxell Blanch li planteja les preguntes següents sobre la ludoteca de l’esplanada
de Pau Casals. Explica que ara fa activitats diferents d’allò pel qual es va crear. I en concret
pregunta: Si les activitats que s’hi fan són organitzades per l’Ajuntament o si les fa algú altre
en base a què; si és una concessió a qui es va adjudicar i en quines condicions, ja que
segons el Decret 94/2009 sobre ludoteques els cursos que s’hi fan no són de ludoteques (per
exemple, gastronomia); planteja si la concessió és a una empresa i si és així que paga
anualment a l’Ajuntament; i que si es tracta d’una entitat, si està registrada a l’Ajuntament i a
la Generalitat, i en aquest cas que diuen els seus estatuts, així com si disposa d’assegurança
i si està al corrent de pagaments a Seguretat Social i a l’Ajuntament.
En segon lloc planteja, també a la regidora d’Igualtat, que en la sessió del Ple de 18 de
desembre de 2014 es va aprovar una moció de recolzament de la Llei 11/2014 per a garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia,
la bifòbia i la transfòbia (LGTB), amb el vot favorable de 18 regidors del Ple i pregunta si s’ha
desenvolupat, si s’estan aplicant els punts primer i segon, així com l’estadística del punt tercer
i quart per quan estaran fetes i perquè no s’han fet.
I finalment planteja una reflexió a l’Alcalde, Sr. Oliveras, en el sentit que els mitjans socials i
de comunicació són un gran aparador, i que amb la política 2.0 la gent ja no s’espanta. Els
càrrecs i regidors perden la privacitat i es converteixen en persones públiques. Afegeix que fa
uns dies van tenir una picabaralla. Exigeix ètica perquè ha esborrat els seus comentaris i no
es pot comunicar. Afegeix que està en el seu dret de fer crítiques, que no es tracta d’un
assetjament i conclou que s’han d’acceptar les crítiques.
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Respostes:
El Sr. Joaquim Fàbregas en relació a les dues instàncies pendents de contestar respon que
és normal que no estigui contestada la del dia 7 de febrer però no la del mes de novembre.
El veí amb número de registre 02 respon que les dues són del mes de novembre i que les va
reiterar al febrer.
El Sr. Joaquim Fàbregas respon, en relació a la instància sobre els arbres, que pot
correspondre a Paisatge o Manteniment segons on estiguin ubicats. Que pren nota i mirarà de
donar resposta.
La Sra. Meritxell Blanch respon que a l’àrea d’Infància no tenen cap equipament. Que l’espai
de Pau Casals és gestiona amb un conveni amb una entitat. I que en relació a la LGTB estan
treballant en el Pla d’Igualtat on es duran a terme les accions en relació a aquesta llei.
La Sra. Sílvia Folch respon que l’espai conegut com a ludoteca familiar és un equipament
cívic amb diferents activitats. Que el dia 27 d’abril de 2015 l’entitat va demanar la cessió d’ús
per fer activitats que tenen als seus estatuts. Que es va autoritzar la cessió per decret de data
11 de maig de 2015 per un termini d’un any que s’ha prorrogat un any més. Que l’entitat
compleix els horaris i requisits de l’equipament i que és una entitat registrada i que disposa de
la corresponent assegurança.
El veí amb número d’intervenció 02 prega que s’elimini el nom de ludoteca.
La Sra. Sílvia Folch respon afirmativament i afegeix que ho ha demanat a l’Àrea de
Manteniment així com que es facin actuacions de manteniment de l’equipament.
El veí amb número de registre 03 prega que se’l informi sobre la rotonda del carrer Amadeu I.
El Sr. Jaume Oliveras respon que estan a l’espera de rebre de la Diputació de Barcelona
retocs del projecte que van demanar quan es va presentar un dia amb el Diputat. Que el
projecte està al pressupost d’aquest any de la Diputació i que es preveu que els mesos
d’octubre o novembre s’iniciïn les obres que haurien de durar uns cinc o sis mesos.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la
sessió, que finalitza a les 19.50 hores.
[Firma01-01]

[Firma02-01]

El president
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
20/03/2017

El secretari general
CPISR-1 C Gustavo Adolfo Roca Priante
21/03/2017
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