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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 27 d’abril de 2017 

 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.30 hores del dia 27 d’abril 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) 
Sra. Sandra Miras i Martínez, 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), 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 16 de març 
de 2017.  
 
S’aprova l’acta del 16 de març de 2017 sense introduir esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 
El veí amb número de registre 01 explica que intervé en representació del SOCNUM i en relació 
al punt de l’ordre del dia que hi ha al Ple de després per explicar els motius del canvi de 
qualificació que han demanat a l’Ajuntament. Exposa que davant les denúncies rebudes i segons 
l’informe tècnic emès l’Ajuntament els obliga a insonoritzar el local, amb el cost que això 
comportarà i sense tenir en compte que després també poden rebre denúncies per qualsevol 
cosa que facin, de forma que no poden fer la seva activitat amb normalitat. Així, s’han vist 
obligats a presentar aquesta proposta per poder vendre l’edifici i traslladar-se. Amb la qualificació 
actual d’equipament socio-cultural no hi ha compradors. Per això cal el canvi que els permetrà 
vendre aquest local i comprar-ne un altre al carrer Navarra 22. Manifesta que ja tenen 
compromisos signats. I que el nou local està al centre i podrà garantir la continuïtat de 
l’associació, que és una de les més antigues del poble, per això prega que els hi donin la 
conformitat al projecte així com poder mantenir una reunió. 
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El Sr. Ricard Plana explica que la proposta de canvi és de l’entitat i que comprenen la situació. 
Afegeix que l’activitat s’ha vist afectada per l’actuació d’una veïna. Exposa que la proposta té el 
vist i plau dels tècnics de l’Ajuntament i que la seva aprovació inicial i provisional correspon a 
l’Ajuntament, essent l’aprovació definitiva una competència de la Generalitat. S’ofereix per 
respondre als grups polítics els dubtes que puguin plantejar i les alternatives que es poden fer. 
Conclou que ara no hi ha el consens mínim i que cal treballar per arribar-hi. 
 
L’alcalde informa que aquest punt es posposarà. 
 
El Sr. Ernest Suñé explica que l’Ajuntament ha impedit una de les activitats, el bar, que no 
només era pels socis, però que més enllà d’aquest fet l’entitat manté la continuïtat. Proposa que 
si no han trobat un comprador per aquest edifici ho compri l’Ajuntament, i eleva aquesta petició a 
l’Alcalde. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas exposa que accepta la petició per reunir-se i explicar el seu 
posicionament i afegeix que a les seves preguntes –que prèviament ha lliurat al secretari- ja 
demana que sigui l’Ajuntament qui compri l’edifici.  
  
Segona intervenció 
 
El veí amb número de registre 02 exposa que des de l’any 2009 hi ha constants avaries del 
servei de subministrament d’aigua i que és un problema greu perquè si són moltes hores, com és 
el cas dels darrers dies, a sobre cal afegir que els veïns no han rebut cap informació prèvia que 
els permeti una mínima organització. Demana que s’estableixi un protocol per avisar de forma 
que s’informi sempre que els talls siguin de més de mitja hora o d’una hora, i que s’adopti una 
solució definitiva perquè ja fa molts anys que es parla de com s’arregla aquesta situació però 
després no es porta a terme; i finalment, demana un calendari per solucionar aquesta 
problemàtica.  
 
El Sr. Romà López respon que efectivament els dies 20, 21 i 27 d’abril hi ha hagut avaries a la 
urbanització Santa Maria i que es deuen al fet que la canonada és antiga. Que són avaries 
sobrevingudes i per això no es pot avisar. Que aquesta tarda s’ha fet una connexió per disposar 
d’una solució provisional. Que demà tenen una reunió a les 9.30h amb Sorea i la setmana vinent 
amb ells on els hi explicaran les actuacions. 
 
Tercera intervenció 
 
El veí amb número de registre 03 intervé en representació de l’Associació de Veïns del Masnou 
Alt i de l’Associació Luz del Alba per informar sobre la seva vinculació amb l’espai que se’ls ha 
cedit. Exposa que la seva activitat està oberta a tota la ciutadania i col·lectius. Que les dues 
entitats estan registrades tant a la Generalitat com a l’Ajuntament, disposen de NIF i estan al 
corrent de les seves obligacions amb Hisenda. Que realitzen una gran tasca oberta a tothom i 
amb una gran vivesa. Que representen l’espai social del Masnou alt tenint en compte que són 
1.100 socis i sòcies, és a dir, un 6% de la població del Masnou són socis o membres.  
 
Continua la seva exposició explicant que fa 2 anys van demanar l’espai de la ludoteca i se’ls va 
cedir un any de forma anual renovable per un any més, com també tenen altres entitats. Aquest 
espai l’han omplert de vida amb moltes activitats. Són líders en activitats infantils, i a la revista 
infants Masnou. S’ha dit que no tenen els carnets de manipuladors d’aliments. Totes les 
persones de la comissió d’activitats tenen la titulació monitors, el carnet de lleure i no cobren. Ho 
fan perquè volen. I tots tenen formació en manipulació d’aliments. Tenen l’assegurança de 
responsabilitat civil que paguen des de fa divuit anys. Utilitzen el nom legal i el seu NIF i 
representen el Masnou alt pels seus 1.100 socis.  
 
A les 19.50 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Federico de las Heras. 
 
Afegeix que totes les activitats estan als seus estatuts. Que molts tallers són gratuïts però si hi 
ha materials aquests es cobren. Que van enviar material a Síria.  
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Conclou la seva intervenció manifestant que és una llàstima que hi hagi aquests atacs i falses 
injúries. Que ells volen crear barri i poble i no rebre insults.  
 
Quarta intervenció 
 
El veí amb número de registre 04 exposa que ha sentit als medis de comunicació que l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona ha elaborat un pla per prohibir la circulació de cotxes més antics de 
vint anys. Pregunta quina és la posició de l’Ajuntament del Masnou al respecte.  
 
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que va anar a una reunió informativa amb l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona on els van explicar que puntualment hi 
havia episodis de contaminació on es superaven els nivells màxims d’òxid de nitrogen fixats per 
la Unió Europea. Durant aquests episodis es prohibirà l’entrada dels vehicles més contaminants 
a la primera corona, per la qual cosa es recomanava als ajuntaments que informessin sobre 
aquesta situació als ciutadans dels seus municipis. Exposa que a aquest suggeriment ell va 
manifesta que el 40% dels vehicles que accedeixen a Barcelona provenen de fora de la primera 
corona, per tant, el problema està  amb el 60% que venen de la primera corona on precisament 
hi ha més oferta de transport públic. 
 
Cinquena intervenció 
 
El veí amb número de registre 05 exposa que fa 40 dies de l’anterior ple i encara té quatre 
instàncies pendents de respondre, que ara ja són cinc. Va demanar dos certificats i només en va 
rebre un. Afirma que no és normal aquests endarreriments injustificats. Explica que la regidora li 
va contestar que la petició d’assistència es va registrar al mes de gener i que després li va 
explicar que va ser al març. Manifesta que te dubtes i no entén perquè no es va fer la consulta el 
mes de novembre. Planteja dues qüestions: en primer lloc, que no es poden canviar les proves 
de l’engany i traïdoria amb que es va actuar i en segon lloc, el motiu pel qual no se li facilita la 
documentació. Diu que no es pot permetre la demora en cap dels dos casos. Emplaça a 
l’oposició i al grup que dóna suport al govern i demana la presència de la cap de recursos 
humans en el proper Ple, perquè va mentir i enganyar en  perjudici per la seva persona.  
 
Pregunta quina és la previsió d’entrega de la documentació sol·licitada. 
 
Conclou manifestant que poc fa a favor del govern defensar a algú amb responsabilitats que la 
seva forma de treballar és la mentida i que la justícia, la transparència i el bon fer de l’Ajuntament 
hauria d’interessar a tota la oposició. 
 
La Sra. Sílvia Folch manifesta que no comparteix els seus comentaris, i més la referència a la 
cap de recursos humans. Sobre l’assistència jurídica explica que acabada la sessió li va 
comentar que la petició es va fer al març tal com el secretari li va corregir. Ara ja tenen la 
resposta de la Diputació en el sentit que assumeixen l’assistència i que comencen a treballar-hi.  
 
Sisena intervenció 
 
El veí amb número de registre 06 manifesta a la senyora Sílvia Folch que no li ha contestat per 
escrit. I que això és el que demana. 
 

I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la 
sessió, que finalitza a les 20 hores. 
 

[Firma01-01]     [Firma02-01] 
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