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Acta de l’Audiència pública prèvia al Ple del dia 21 de juny de 2018 
 
A la sala de sessions de l’Ajuntament, a les 19.35 hores del dia 21 de juny 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) 
Sr. Francisco Avilés Salazar, regidor (C’s) 
Sra. Stella Parodi Barriga, regidora (C’s) 
Sr. Joan Fontcuberta Tort, regidor (C’s) s’incorpora a la sessió en el moment en què figura al 
cos de l’acta. 
Sra. Rosa Subirats Naval, regidora (CUP-PA) 
Sr. Màxim Fàbregas Añaños, regidor (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 
 
S’excusen per la seva absència:  
Sra. Mercè Aznar Oliva, regidora (PDeCAT-UNIÓ) 
Sr. Dídac Miró Busquets, regidor (CUP-PA) 
Sra. Elena Crespo Garcia, regidora (ICV-EUiA-E) 
 
Es desenvolupa l’Audiència pública com segueix:  
 
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 17 de 
maig de 2018. 
 
S’aprova l’acta de l’audiència pública prèvia al Ple del dia 17 de maig de 2018 sense 
introduir-hi esmenes. 
 
2. Torn d’intervencions.  
 
Primera intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 01 exposa, en relació a la Mina Malet, que les canonades 
d’aquesta mina passen pel carrer Roger de Flor on actualment s’hi estan fent les obres 
d’urbanització i ara han tingut problemes de subministrament perquè fent les obres tallen les 
canonades. Ha intentat parlar amb l’encarregat de les obres però no ha pogut fer-ho. 
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Demana a l’Ajuntament que hi parlin per tal que no tallin les canonades i que els deixin 
accessibles per si hi ha fuites poder-les arreglar. Explica que són una comunitat molt petita i 
que fa un temps van fer una despesa molt important que ara tenen problemes per pagar. 
Pregunta si hi ha subvencions per aquestes mines. 
 
L’Alcalde respon que parlaran amb el responsable de les obres i que segurament el proper 
dia 10 de juliol es farà una reunió sobre les mines.  
 
Segona intervenció 
 
El veí, amb número de registre 02 planteja una problemàtica en relació a la fàbrica de Can 
Xala des d’on es produeixen filtracions d’aigua cap a la seva propietat, on hi cau aigua com 
si fos una piscina. Exposa que s’ha adreçat al Registre de la Propietat on li van dir que la 
fàbrica no existeix. Pregunta si s’ha d’empassar l’aigua i com pot ser que aquest propietari 
tingui altres cases i en canvi la fàbrica no consti al Registre de la Propietat. 
 
L’Alcalde respon que quedaran un dia i ho parlaran. 
 
El veí afegeix que l’aigua li cau dins de casa seva i demana que ho arregli el propietari. 
 
L’Alcalde respon que ho miraran. 
 
Tercera intervenció 
 
El veí, amb número de registre 03 intervé en nom del Club Atlètic Masnou per exposar el 
seu nerviosisme pel projecte dels terrenys al costat del Club i que és possible que no tiri 
endavant. És una oportunitat única. Tots dos clubs del Masnou i els joves que hi practiquen 
esport hi guanyarien. És un projecte que convé per tot el poble. És una solució als molts 
problemes que hi ha. Sinó caldrà treballar en els dos camps actuals perquè el seu estat és 
lamentable. Prega que li donin una volta perquè és pel bé de tots els joves del poble que 
juguen a futbol.  
 
El Sr. Ricard Plana respon en relació a la Mina Malet que l’empresa està avisada, i al carrer 
Dr. Agell se’ls hi va dir que ho havien de mantenir. Explica que hi ha moltes instal·lacions al 
subsòl però que se’n sortiran.  
 
En relació al camp de futbol, explica que l’expedient s’ha tractat en diverses comissions, 
inclús ahir en una d’urgència. I avui tornaran a portar l’expedient per urgència per tal que es 
pugui debatre al Ple. 
 
El Sr. Màxim Fàbregas intervé per explicar que al Club se’ls ha presentat el projecte en 
canvi a ells no, quan la planificació esportiva i urbanística del Masnou han de ser temes 
d’ampli consens. Afegeix que és un planejament –el que es pretén aprovar- que no afecta 
als equipaments esportius i cal debatre el destí de les parcel·les que l’Ajuntament obtindrà 
amb temps suficient i entre tots. Considera que el Consistori no està actuant bé. El seu vot 
no serà favorable. 
 
A les 19.45 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Joan Fontcuberta. 
 
L’Alcalde intervé per exposar que porten mesos parlant d’aquest tema amb tots els grups i el 
que no poden fer és adoptar acords nuls que després la Comissió d’Urbanisme els hi retorni 
l’expedient.  
 
El Sr. Federico de las Heras manifesta que s’han de plantejar que si voten en contra es pot 
perdre per sempre o no. Aquesta és la qüestió.  
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El representant del Club planteja que està en risc disposar de l’únic terreny del Masnou on 
es puguin fer unes instal·lacions esportives adequades pel Masnou, i que si no es fa aquest 
nou equipament caldrà remodelar els camps antics del Masnou i d’Ocata. Afegeix que no 
volen condicionar el vot però que cal pensar en la funcionalitat i que potser més endavant ja 
no es podrà fer. I que no és només un equipament pel futbol sinó que es poden fer altres 
equipaments esportius. 
 
El Sr. Eduard Garcia exposa que fa tot just un mes que tenen coneixement de la modificació. 
Que no han vist cap proposta d’instal·lacions esportives. Que ell ho va demanar a la darrera 
Comissió Informativa i que ahir els hi deia el regidor que és un projecte de futur. Considera 
que no es pot fer xantatge. El govern s’ha llançat a la piscina o els ha llançat a ells contra les 
entitats. Conclou que una decisió de planejament general no es pot prendre amb preses.  
 
El Sr. Ricard Plana respon que no estava previst. Que la SAREB ho va vendre i que una 
empresa proposa construir i per això se’ls va proposar fer-ho en un altre lloc. 
 
Quarta intervenció 
 
La veïna, amb número de registre 04 exposa que fa dies que no tenen internet, ni telèfon ni 
llum. Que han trucat a un tècnic que ha fet una primera inspecció i que els hi ha dit que 
vindrà demà, i mentre estava al Casal l’han multat perquè havia aparcat on havia pogut. 
Prega li treguin la multa. 
 
L’Alcalde respon que s’ha aprovat la despesa per l’actuació de l’aire condicionat. 
 
La veïna pregunta quan començaran la instal·lació. 
 
El Sr. Joaquim Fàbregas respon que demà contactaran amb l’empresa. 
 
Cinquena intervenció 
 
El veí, amb número de registre 05, en relació a les Mines Cresta i Malet, exposa que es 
suma al fet que és cert que quan hi ha obres es xafen les canonades de plom i cada cop hi 
ha menys gent que vulgui pagar i a sobre cada cop que se’ls talla l’aigua perden 
copropietaris. Manifesta que és una llàstima perquè es promociona la Mina Museu Ocata 
però si es perden les altres al final totes es vendran a Sorea i s’acabarà tot aquest tret tan 
característic del Maresme. 
 
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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