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1.- El president - JAUME OLIVERAS MARISTANY - 19/11/2021
2.- La secretària accidental - CAROLINA LEON EZPELETA - 22/11/2021

Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 22 de juliol de 2021
Al Masnou, a les 18.30 hores del dia 22 de juliol de 2021, es reuneix de forma telemàtica
l’Audiència pública prèvia al Ple, sota la presidència de l'alcalde i amb els regidors i
regidores següents:
President:
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM)
Tinents i tinentes d’alcalde:
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM)
Sr. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP)
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM)
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM)
Sra. Anna Torrijos López, tinenta d’alcalde sisena (ERC-AM-AM)
Regidors:
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM)
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM)
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM)
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM)

Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP)
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS)
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs)
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)
Sra. Mireia Noy Oliveras, regidora (CUP-AMUNT)
Secretària accidental:
Sra. Carolina León Ezpeleta
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
maig de 2021.
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 20 de maig de 2021 per
unanimitat.
2. Torn d’intervencions presentades al registre general.
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Sra. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou)
Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou)

La secretària accidental llegeix l’escrit presentat per un ciutadà relatiu als aclariments sobre
la relació de l’Ajuntament amb les associacions de veïns arran dels fets dels darrers mesos
que comporten alarma social per inseguretat.
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“El passat dia 13 va tenir lloc una reunió a la Barqueta ( que no va ser convocada per
vostè) per tractar el problema d’un determinat carrer de la Colomina però, segons les
seves pròpies paraules en iniciar la reunió, “la idea del rotllo s’ha anat escampant” i ens
vam presentar força veïns que no esperaven, una setantena. En el decurs d’aquesta
reunió li vaig plantejar la següent pregunta directa al Sr. Alcalde. I cito textualment; "En
referència a la noticia que va publicar l’Ajuntament aquest matí (dia 13) sobre la reunió
entre veïns, Cossos Policials i Ajuntament per abordar la inseguretat. M’agradaria que
ens aclarís quines associacions veïnals composen aquesta anomenada “Taula de
Seguretat Veïnal” i quins representants i de quines AAVV van ser convocades a aquesta
reunió amb els cossos policials per tractar un tema tan important con és la
INSEGURETAT?
Davant la manca de resposta vaig tornar a plantejar la qüestió i requerir una resposta del
Sr. Alcalde que, manifestament molest per la meva insistència, va dir públicament; “la
resposta ja l’he donat per escrit i si no li agrada és el seu problema”. A més va manifestar
que les entitats que van assistir a la citada reunió van ser “les Associacions de Veïns que
tenim una relació formal i normal en el municipi”
Per tot això, donat que el Sr. Alcalde va aportar més dubtes que respostes, torno a
plantejar la qüestió en altres termes en seu Plenària, aquesta vegada però, en qualitat de
membre de la Junta de la AAVV Ocata Activa:
1- Quines són les AAVV que composen la nomenada “Taula de Seguretat Veïnal”?

3- Podria aclarir si la seva frase “les Associacions de Veïns que tenim una relació formal i
normal en el municipi” vol dir que a El Masnou hi ha AAVV de primera i AAVV de segona
segons la seva afinitat personal amb elles?
4- Davant la petició de 20 comunitats de propietaris/inquilins, presentades per instancia
en data 26 i 31 de maig, que aplega al voltant d’uns 500 veïns, de convocatòria de la
Junta Local de Seguretat, amb presencia de representants de la part afectada (els veïns)
tal i com estableix la Llei del Sistema de Seguretat Publica de Catalunya . Té intenció de
atendre la demanda veïnal?”
L’alcalde respon que les associacions de veïns que participen d’aquesta taula de seguretat
son les del Bellresguard, Masnou Alt, Nucli Antic, Cul d’Ocata, Santa Madrona i la Federació
del Comerç. Són les entitats que mantenen una relació estable amb l’Ajuntament i tenen la
predisposició de reunir-se amb el govern municipal. Respecte a la Junta Local de Seguretat,
comenta que ja es tractarà aquest tema amb la moció que avui es debat en aquest plenari.
La senyora Neus Villarrubia pregunta a què es refereix l’alcalde quan diu “una relació
estable i predisposició a reunir-se amb el Govern. Vol dir que Ocata Activa no té aquesta
predisposició o relació estable per reunir-se? Però si és una AAVV hauria d’estar
convocada. En què es fonamenta?
L’alcalde reitera que es convoca a les entitats predisposades a reunir-se amb el govern
municipal i Ocata Activa ha demostrat que no té aquesta predisposició perquè ha
condicionat la reunió.
El senyor Romà López pregunta que quins condicionants ha posat per assistir a una reunió
amb el Govern i manifesta que si vol participar en la taula és que vol reunir-se.
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2- Quines AAVV van ser convocades a aquesta reunió amb els cossos policials?
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L’alcalde respon que quan una entitat es dona d’alta en el Registre municipal, la regidoria
corresponent o l’Alcaldia demanen reunir-se amb aquesta entitat. Això és el que s’ha fet amb
Ocata Activa i no s’ha donat, de moment.

I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la
sessió, que finalitza a les 18:37 hores.

[Firma01-01]

[Firma02-01]

El president
JAUME OLIVERAS MARISTANY
19/11/2021

La secretària accidental
CAROLINA LEON EZPELETA
22/11/2021
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