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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 28 de febrer de 2019 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.30 hores del dia 28 de febrer de 2019, 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) 
Sra. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sra. Rosa Subirats Naval, regidora (CUP-PA) 
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) 
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. Antonio Marset Boza, regidor (PP) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor no adscrit 
 
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 24 de 
gener de 2019. 
 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 24 de gener de 2019 sense 
introduir-hi esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 01, pregunta perquè no se’ls ha fet arribar l’acta de la 
reunió del passat dia 25 de gener i manifesta que han mantingut reunions amb tots els grup 
municipals menys ERC. 
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Segona intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 02, exposa que han contactat amb el tots els grups 
polítics i no han rebut resposta d’ERC. 
 
Tercera intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 03, manifesta que volen una proposta clara amb els 
requisits  i condicions per renovar el contracte. Demanen que l’edat no sigui un dels requisits 
per quedar-se, que només ho siguin els socioeconòmics.  
 
El Sr. Albert Alfaro respon que es va fer una reunió prèvia per parlar amb els grups la seva 
proposta. Manifesta que està obert al diàleg i a quedar un dia. Afegeix que sobre la proposta 
que fan ells van fer una reunió amb els grups municipals (excepte el PP) i es va traslladar la 
proposta de l’equip de govern, sobre la qual han rebut alguna proposta del grups. I després 
han fet una proposta definitiva als grups per tal que el dia 15 de març es concreti la proposta 
final amb els criteris d’adjudicació i renovació. 
 
La veïna de la primera intervenció reitera la seva petició sobre l’acta. Afegeix que es van 
comentar aspectes diferents a les quatre comunitats, i també ha canviat el missatge dels 
diferents grups polítics. 
 
El Sr. Albert Alfaro respon que ahir es va repartir el document als grups municipals, i només 
van rebre aportacions d’un grup, per tant, entén que la resta hi estan d’acord. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas intervé per explicar que el que ha dit el Sr. Alfaro és la seva 
interpretació. Explica que el problema ve del 2011/2017, tot i que està a la seva taula des de 
fa dos mesos. Cal treballar els criteris amb més temps, per això no han fet aportacions i una 
contraproposta. 
 
El Sr. Alcalde explica que hi haurà la reunió del dia 15 de març i demana les aportacions 
dels grups municipals. 
 
A les 19.38 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Elena Crespo. 
 
Quarta intervenció 
 
El portaveu de la Crida Masnou explica que la Crida aboga per la transparència i s’han reunit 
amb els grups municipals independentistes i sobiranistes, excepte la CUP. Han enviat un 
mail a la web i Twitter on han fet propostes amb cinc objectius: 1. No pactes post electorals 
amb qui nega el dret a decidir. 2. Defensa no partidista de l’Alcalde actual en la querella de 
la Fiscalia. 2. Consulta popular via referèndum sobre la ubicació de la plaça de l’1 d’octubre. 
4. Instar a conformar una llista unitària, pluralista i que el cap de llista no podria ser algú que 
fos polític. 
 
Explica que es van reunir amb ICV, que els van manifestar estar d’acord amb els tres 
primers punts i no amb els altres. Des del PDeCAT els van respondre que ho veien bé però 
que ho havien de parlar a l’assemblea local del 5 de març i, en relació a ERC, pregunta a 
l’Alcalde si ha rebut la seva carta amb les al·legacions sobre la plaça de l’1 d’octubre.  
 
L’Alcalde respon que l’ha rebut. 
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I la segona pregunta, explica que fruit de les seves reunions, primer amb persones i després 
els partits, diu que amb la reunió amb Ocata Activa van estudiar les seves propostes. Quant 
al projecte de millora del pas soterrat del carrer Brasil diu que aquest projecte del 2015 tenia 
4 fases: 1. Obertura carrer Brasil, 2. Ascensor, 3. Obertura pel passeig marítim cap a 
Premià, 4. El pas pròpiament; i segons el Masnou Viu del novembre del 2018 les obres 
estan acabades, i el desembre del 2018 l’Alcalde diu que hi ha tres fases (no les quatre 
inicials), segons “l’administració oberta” les fases 1 i 2 es van fer conjuntes, i després es va 
fer la 3, però resulta que cap de les tres estan acabades. Sobre la fase 4 fa referència a la 
Junta de Govern Local de desembre de l’any passat que parla d’unes obres menors de  
 
millora de la fase 4 però no estan descrites, no sap en què consisteixen i aquí és on Ocata 
Activa insisteix. A l’Audiència Pública que es va fer a la Barqueta en van parlar. Demana una 
audiència pública sobre el que passa amb aquestes quatre fases. Finalitza la seva 
intervenció llegint la fotografia que diu: “On cago deixo la merda 2018. Poema visual. 
Al·legoria de la ineptitud. L’artista feu una estada al Masnou i veient que els vilatans s’ho 
empassen tot decidí realitzar aquesta creació, original andròmina que no serveix per res, 
fotent-se’n dels qui finalment acabarien pagant com sempre”. Això està posat a la portada de 
l’ascensor.  
 
L’Alcalde respon que li contestarà breument el regidor d’urbanisme, tot i que creu que té una 
confusió de dates. 
 
El Sr. Ricard Plana respon que el projecte és de l’any 2011, i que hi ha un salt fins l’any 
2015 que no sap que va passar, que està en blanc. El 2015 es canvia la ubicació de 
l’ascensor. Des que ell és regidor (novembre de 2017) pot respondre, l’obra és complexa i 
ha estat un èxit. Però és cert que hi ha un endarreriment no desitjable de sis mesos, quan 
abans era de sis anys. Els veïns el que no entenen és el dels sis anys.  
 
El Sr. Ernest Suñé s’adreça al representant del partit del Sr. Puigdemont per agrair-los que 
no li hagin enviat el correu perquè no són independentistes, i en canvi, si ho hagin fet a ICV. 
 
El Sr. Eduard Garcia, manifesta en relació al pas del carrer Brasil, que el Sr. Ricard Plana ha 
mentit quan ha dit que ell és regidor des de fa un any. No ha dit que li va fer una pregunta 
que s’ha respost en aquest ple. Que el projecte aprovat i executat és el de 2016 i qui va fer 
la proposta al Ple és la regidoria d’urbanisme que ell va capitalitzar des del primer dia l’any 
2015 fora de les seves competències i amb el vist i plau i la connivència de l’Alcalde. 
 
L’Alcalde respon que l’Alcalde vetlla perquè els projectes tirin endavant. 
 
El Sr. Ricard Plana respon que no creu que sigui el moment d’explicar el perquè i reitera que 
tots saben del què s’està parlant i el que s’ha fet del 2011 fins el 2018. També comenta es 
un tema interessant el perquè el regidor d’urbanisme va haver de tirar endavant l’ascensor, 
si hi havia un regidor d’obres, però creu que no sigui el moment ara de debatre-ho. 
 
El portaveu de la Crida manifesta que no es referia al 2011, sinó al document de l’arquitecte 
redactor de l’any 2015. 
 
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] 
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