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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 16 de desembre de 2021
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 18.32 hores del dia 16 de desembre de 2021, en
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. Neus Villarrubia del Valle, regidora (Fem Masnou)
Sr. Amadeu Quintana Jolonch, regidor (Fem Masnou)

Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (Cs)
Sra. Mireia Noy Oliveras, regidora (CUP-AMUNT)
Secretari general:
Sr. Gustau Roca Priante
S’excusen per la seva absència:
Sra. Isabel Redaño Andrés, regidora (Fem Masnou)
Sra. Mònica González Huerva, regidora (PSC-CP)
Sr. Romà López Bolart, regidor (JxCAT-UNITS)
Sr. Ivan Ollé i Llopis, regidor (JxCAT-UNITS)
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (Cs)
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 18 de
novembre de 2021.
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 18 de novembre de 2021 sense
introduir-hi esmenes.
2. Torn d’intervencions.
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Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (JxCAT-UNITS)

El veí, amb número de registre 01 exposa que compareix com a President de l’Associació de
Veïns Ocata Activa per expressar el seu malestar per la situació viscuda arran d’una
ocupació al carrer Brasil núm. 17 i la resposta davant d’aquest problema per part de
l’Ajuntament.
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Manifesta que van rebre un tracte vexatori per part dels ocupants d’aquest local i que es van
produir molts robatoris mentre aquestes persones van viure en aquest local.
Que aquesta ocupació va generar un clima de crispació i alarma social al barri i per aquest
motiu van demanar a l’Alcalde que es convoqués una Junta Local de Seguretat. Explica que
segons l’art. 9 de la Llei d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya poden
ser convidats a participar de les sessions de la Junta les entitats i associacions veïnals. Per
això, van presentar un escrit en data 27 d’abril al registre de l’Ajuntament i que no va ser fins
el dia 11 de juny que se’ls hi va donar resposta. Des de llavors no han rebut cap informació.
Explica que han vist com el passat dia 10 va tenir lloc la Junta Local de Seguretat i no se’ls
va convocar. Manifesta que havent patit la situació provocada per aquesta ocupació i que
ara no se’ls hagi convocat a la Junta és donar-los l’esquena i no tenir-los en compte.
La senyora Sílvia Folch respon que no pot compartir el seu malestar. Que els esforços
policials davant d’aquesta situació van ser molt importants. Però que s’ha de tenir en compte
que les ocupacions no depenen de l’Ajuntament sinó de la propietat que ha d’obrir el
corresponent procés judicial. I com deia abans, a nivell policial han fet serveis de matí, tarda
i nit sempre que se’ls ha requerit.
Quan a la Junta Local de Seguretat explica que ve regulada per la llei i que la possibilitat de
convidar o no a les associacions ve determinada perquè hi hagi una assumpte a tractar que
les afecti. La Junta va ser al desembre moment en que ja no hi havia cap assumpte concret
d’aquest veïnat a tractar. Que els assumptes a tractar eren les dades generals del municipi.

La senyora Sílvia Folch respon que sempre els ha atès i que l’ocupació fa temps que no hi
és i el local ha estat recuperat per la propietat.
La senyora Meritxell Blanch manifesta que el seu grup estan d’acord amb el malestar
manifestat per l’Associació i que van presentar una moció amb tota una sèrie de mesures
per afrontar aquesta situació que el Govern no va acceptar.
L’Alcalde explica que des del mes de juliol fins ara els esforços de la Policia Local i dels
Mossos d’Esquadra han funcionat i per això s’ha revertit la situació.
La senyora Meritxell Blanch respon que no dubten dels esforços dels cossos de seguretat
però això no treu que hi ha una sensació de menysteniment per part de l’Ajuntament i que
caldria escoltar més als veïns en situacions com aquesta.
L’Alcalde respon que és la seva percepció.
I, en no haver-hi més assumptes per tractar, el senyor Jaume Oliveras i Maristany conclou la
sessió, que finalitza a les 18.47 hores.
El Masnou, a la data de la signatura electrònica
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El veí manifesta que arran de l’ocupació s’han sentit molt abandonats per l’Ajuntament. Han
patit amenaces de mort. Posa de manifest les denúncies presentades i els judicis que per
aquests fets tenen l’any vinent.

El president
JAUME OLIVERAS MARISTANY
28/01/2022
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