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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 25 de gener de 2018 
 

A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.35 hores del dia 25 de gener 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) s’incorpora a la sessió en el 
moment en què figura al cos de l’acta. 
Sr. Romà López Bolart, regidor (PDeCAT-UNIÓ) s’incorpora a la sessió en el moment 
en què figura al cos de l’acta. 
Sra. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) s’incorpora a la sessió en el moment en què 
figura al cos de l’acta. 
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) 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) s’incorpora a la sessió en el moment en 
què figura al cos de l’acta. 
 

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 20 
de desembre de 2017. 
 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 20 de desembre de 2017 
sense introduir-hi esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 

La persona sol·licitant de la primera intervenció no ha arribat.  
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A les 19.37 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Meritxell Blanch, el Sr. Romà López, 
el Sr. Eduard Garcia i el Sr. Dídac Miró. 
 
Segona intervenció 
 

La veïna, amb número de registre 02 exposa que ja no sap com dir-ho perquè veu que 
no hi ha resultats. No ho pot creure. Hi ha una responsabilitat en la feina que han de fer i 
que no fan. Explica que hi ha al parc una porta trencada i que hi podria haver un 
accident. Manifesta que estan per mantenir el parc, cosa que no fan, que tot el parc té 
processionària i està molt sec. És vergonyós. Estan per ajudar-los i si no ho fan no 
haurien d’estar aquí. Lliuren fotografies de la darrera tortuga morta. Manifesta que 
l’aigua de l’estany està podrida perquè no renoven l’aigua. Ho van destruir tot. El 
mirador no està cuidat. Els arbres es moren perquè no els reguen. En definitiva, tot el 
parc està descuidat.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que abans d’ahir van anar al parc arrel de la lectura 
d’uns missatges a les xarxes socials. Tot i que allà mateix li va reconèixer que tampoc 
estava tan malament. És cert que hi ha un pi canari amb processionària. Aquesta 
setmana han donat ordres a l’empresa per fer un tractament fitosanitari. Sobre les 
tortugues explica que no són una espècie autòctona, sinó que és una espècie invasora i 
no aporten res a la biodiversitat del parc. Sobre l’aigua del llac, diu que no és pot 
mantenir neta com si fos d’una piscina. Hi ha un sistema de recirculació d’aigua amb 
filtres. Abans hi havia un sistema totalment insostenible ja que l’aigua que queia per la 
cascada era aigua potable, en canvi, ara l’aigua sempre es la mateixa i es neteja amb 
els filtres. Afegeix que es pot millorar molt el parc, però que se’n fa un manteniment. 
Recentment s’ha fet una intervenció de poda i de neteja. Manifesta el seu compromís 
per seguir intentant millorar i posar un rec en algun punt concret. 
 
Tercera intervenció 
 

La veïna, amb número de registre 03 manifesta que diria el mateix que ha dit l’anterior 
veïna.  
 
A les 19.38 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Francisco Avilés. 
 
Quarta intervenció 
 

La veïna, amb número de registre 04 vol exposar una queixa sobre l’arbrat al carrer 
Uruguai i una altra sobre el parc dels Països Catalans.  
 
Explica que l’any 2010 un camió va trencar les branques d’un arbre i després l’arbre es 
va talar i va quedar el forat buit a la vorera durant tres anys (2012 a 2015). En aquest 
temps la manca d’arbre va suposar que molts camions i furgonetes aparquessin a la 
vorera deteriorant-ne molt el paviment i amb moltes molèsties pel veïnat. L’any 2015 van 
fer una petició per a la reposició de l’arbre, i enlloc de reposar-lo es van col·locar tres 
pilones de ferro, com es va fer en altres punts del municipi. Durant el primer trimestre 
del 2016 va demanar la reposició de l’arbre i la retirada de les pilones. Mesos després 
es va renovar l’arbrat del carrer Uruguai a excepció de l’arbre substituït per les tres 
pilones de ferro canviant l’aspecte visual del carrer. Prega que es reposi l’arbre, tal i com 
es va fer amb la resta d’arbres que es van reposar, i que es retirin les pilones.  
 
Quant al parc dels Països Catalans exposa que no es veuen es esglaons del carrer 
Manila. Caldria una barana i així es veurien millor. També s’haurien de pintar les voreres 
de blanc i posar quelcom pels canvis de rasant. 
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El Sr. Joaquim Fàbregas respon que accepta el suggeriment pel que fa a la barana del 
Parc que dóna al carrer Manila. I pel que fa a l’arbre del carrer Uruguai respon que a la 
vorera del davant hi ha el parc dels Països Catalans i per això considera que a la zona 
no fa falta verd. A més, al carrer Uruguai hi ha comerç la qual cosa provoca que els 
camions que l’abasteixen sovint trenquin les branques, motiu pel qual es van posar les 
pilones. Conclou que ho revisaran. 
 
La mateixa veïna afegeix que va parlar amb la tècnica de medi ambient i li va dir que  
haurien d’anar fora tots els arbres d’aquella vorera per facilitar-ne el pas, quan aquesta 
vorera te una amplada de dos metres i en canvi la del carrer Puerto Rico és més estreta 
i allà hi ha arbres. Reitera la petició de que es planti l’arbre que va estar allà més de 28 
anys i que es retirin les pilones que són molt lletges.  
 
A les 19.45 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo. 
 
Cinquena intervenció 
 

La veïna, amb número de registre 05 exposa que les mines d’aigua que tenim al 
Masnou requereixen un manteniment important, per problemes provocats, per exemple, 
per les arrels dels arbres, de forma que necessiten la col·laboració de l’ajuntament per 
mantenir-les i que no es perdin.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas explica que ha rebut visites d’altres representants de mines i 
per abordar aquest assumpte s’ha programat una reunió interna amb els diversos 
departaments implicats de l’Ajuntament per veure com es pot col·laborar per mantenir el 
patrimoni local, ja que no només han de ser un element de musealització sinó que 
també s’han de mantenir perquè no es perdin. 
 
Sisena intervenció 
 

La mateixa veïna exposa que fins ara deixaven la brossa al carrer i després la passaven 
a recollir. Ara se’ls ha comunitat per escrit que no l’han de deixar al carrer sinó que l’han 
de portar als contenidors. Pregunta on han d’anar a deixar-la ja que els contenidors 
queden molt lluny. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que amb l’actual contracte de recollida de brossa s’està 
mirant d’eliminar el punts on els veïns deixaven les bosses al carrer, ja que donen 
problemes de brutícia, salubritat i de la mala imatge. Respon que hi ha un punt de 
contenidors a cent metres. 
 
A les 19.49 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Federico de las Heras. 
 
Setena intervenció 
 

La veïna, amb número de registre 07 exposa que un senyor amb qui ella té un contracte 
privat li va demanar un document per presentar a l’Ajuntament perquè vol demanar un 
habitatge de protecció oficial quan aquest disposa de dos treballs en negre, la seva 
senyora també treballa en negre i a sobre van a l’església a recollir menjar per a 
persones amb necessitats. Diu que caldria anar amb compte i vigilar a qui es lliuren 
aquestes bosses de menjar perquè aquesta persona no ho necessita. Ella li va 
manifestar que no es prestaria a aquestes estafes i ho va posar en coneixement de les 
assistentes socials però no ha rebut resposta.  
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Vuitena intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 08 exposa que a una veïna li han dit que vindrien a 
veure el quadre elèctric i ha trucat a la companyia per confirmar-ho i li han dit que no era 
cert. Quan ha trucat a la Policia Local per comunicar-ho no li han demanat l’adreça del 
lloc on s’havia de fer la revisió.  
 
Novena intervenció 
 

La veïna, amb número de registre 09 exposa que el parc de Països Catalans falten els 
contenidors d’orgànica.  
 
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: cce5a301-2374-423f-9cd3-89106ee8b7da 
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