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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 19 de juliol de 2018 

 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.35 hores del dia 19 de juliol 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), s’incorpora a la sessió en el moment en 
què figura al cos de l’acta. 
Sra. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s) 
Sra. Rosa Subirats Naval, regidora (CUP-PA) 
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) 
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 21 de 
juny de 2018. 
 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 21 de juny de 2018 sense 
introduir-hi esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 01, exposa que el poble està deixat, amb els carrers 
bruts, les jardineres no es netegen i són papereres, els passos de vianants estan despintats, 
els bancs sense manteniment, i hi ha paviments aixecats que són un perill. L’Alcalde i el 
Regidor haurien de mantenir net el poble. No han d’estar orgullosos del que veuen. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas respon a la veïna que s’ofereix per veure-ho. Explica que la brutícia 
al poble i al centre varia al llarg de l’any perquè hi ha un ús més intensiu del poble i a la part 
més propera a la costa es nota. S’han fet reforços amb l’empresa de neteja i també en la 
recollida comercial de cartró que s’està implantant progressivament. 
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Quant als paviments explica que s’ha dedicat molts recursos econòmics amb moltes carrers 
asfaltats, i hi ha més previsions. També la segona fase del pla de xoc de voreres va en 
aquesta línia, tot i així és conscient que no s’arriba a tot. S’ofereix per quedar amb la veïna 
per tractar-ho.  
 
Segona intervenció 
 
El veí, amb número de registre 02 exposa que han vingut per manifestar el seu suport al 
projecte que es votarà al Ple. La situació del seu barri és un dels principals problemes del 
Masnou des de fa 50 anys. La no urbanització ha portat a una precarietat impossible per tot 
els veïns del barri, amb carrers sense asfaltar i reguerons quan plou, que cal regar-los a 
l’estiu, enllumenat públic inexistent o minse, runa abandonada als camps, rosegadors i 
escombraries.  
 
Hi haurà un cost zero amb el projecte enfront de totes les actuacions que ha de fer 
actualment la brigada municipal. El projecte compleix les exigències urbanístiques i rep el 
97% del suport de les famílies que hi viuen. Pel que fa als que es poden anomenar com 
“indemnitzats” cal tenir en compte que renuncien a part del valor del patrimoni de les seves 
famílies i que ha estat bloquejat des de fa 50 anys.  
 
Exposa que arriben amb confiança al Ple per les converses que han tingut amb els grups 
polítics, on han pogut veure com partits antagònics els han manifestat el seu suport al 
projecte. Cal discernir entre un projecte de la ciutadania per respondre als interessos de la 
ciutadania i els interessos polítics. És un projecte validat. Volen un acord de consens perquè 
no es pot permetre la situació que hi ha allí per les trenta famílies que hi viuen. Als partits 
que dubten els hi vol dir que ells van ser els primers a fer renúncies i concessions. Com tots 
els acords difícils requereixen concessions i consensos de tothom. Cal prioritzar les 
necessitats i el bé pels ciutadans i per tot el municipi del Masnou.   
 
El Sr. Ricard Plana respon que és un tema molt complicat i que s’han fet esforços en aquest 
mandat i els anteriors. Hi ha un important consens. Hi ha hagut reunions des del principi del 
mandat per treballar-ho. Potser no és un document perfecte però és un document de 
consens per tirar-ho endavant.  
 
Tercera intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 03 exposa que ha tingut coneixement de l’aprovació per 
obrir una nova línia de P.3 quan sobren places a l’escola Sagrada Família. Manifesta que 
mai ningú ha quedat al carrer per impagament de les quotes i que són una escola inclusiva i 
transparents.  
 
A les 19.50 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Romà López Bolart. 
 
Manifesta que no entenen perquè s’aprova demanar una altra línia quan a la Sagrada 
Família o a les Escolàpies hi ha places.  
 
En segon lloc, exposa que ha tingut coneixement d’un pla per canviar direccions o la 
circulació al voltant de l’escola. És un problema aparcar per deixar l’infant a l’escola perquè 
no hi ha aparcament. Dificultar als pares l’accés vol dir dificultar que els pares optin per la 
seva escola, al igual que demanar a la Generalitat la tercera línia quan tenen llista d’espera 
a la pràctica. Cal tenir-ho en compte. A P.3 no els han triat, però que passarà amb una nova 
línia de P.3 pública. Pregunta que passarà a la seva escola. Prega que s’ho plantegin.  
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La Sra. Sílvia Folch respon que sempre han defensat que totes les escoles del Masnou 
assoleixin un nivell satisfactori (o que a totes les escoles del Masnou s’assoleixi un nivell 
satisfactori). Explica que en el procés de preinscripció hi ha hagut unes famílies que 
quedaven fora de l’escola pública que és on havien sol·licitat la preinscripció, i per això s’ha 
acompanyat a aquestes famílies a Serveis Territorials d’Ensenyament a Mataró, a traslladar 
aquesta petició. També se’ls ha manifestat la voluntat de constituir novament la taula mixta 
de planificació, ja que és en el sí d’aquesta taula on s’hauria de planificar l’escolarització, 
doncs és important poder garantir l’opció d’escola escollida per la família. No creu que sigui 
un tema econòmic. Hi ha hagut un increment de les sol·licituds a les escoles públiques. 
Finalment comenta que previsiblement no hi ha haurà increment de ràtios.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas respon a la qüestió relativa a la mobilitat, explicant que es va fer 
una reunió on es va traslladar la proposta de canvi de sentit amb l’objectiu d’evitar el flux de 
vehicles que van cap a la N-II. Es mantindrà el sentit de circulació pels guals, tot i que han 
preservat el trànsit de vehicles a la plaça de l’Església. D’aquí a inici de curs caldrà alguna 
mesura més per reduir la velocitat. 
 
Quarta intervenció 
 
El veí, amb número de registre 04 exposa els seu agraïment perquè va tirar endavant la 
permuta de terrenys per utilitzar segurament com a zona esportiva. Exposa que quan tinguin 
els terrenys ja es barallaran amb ells per aconseguir un camp de futbol. Afegeix que l’altre 
dia venien a reclamar l’equipament esportiu, tot i que la seva proposta sigui el camp de 
futbol.  
 
Al Sr. Fàbregas li vol dir que ells no venen a parlar de temes tècnics, només del fet que cal 
tenir els terrenys i després ja es veurà que s’hi fa.  
 
I al PDeCAT els hi vol dir que ells han estat sis anys i que han parlat d’aquesta idea i de la 
seva bondat. No acaba d’entendre el gir. No és una qüestió política, és del poble, per tots els 
nens del poble. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas respon al veí que les seves decisions són en defensa dels interessos 
del municipi. No la veien encertada i per això no la van votar. 
 
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 20.01 hores. 
 
 
[Firma01-01]     [Firma02-01] 
 
 
 
 
 

Codi de verificació electrònic: 7b2254d6-b405-44c1-980b-23a97c372745 
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