
Moció conjunta del Grup Municipal 
Demòcrata, Ciutadans i Partit dels 
Socialistes de Catalunya sol·licitant un pla 
de xoc pel barri d’Ocata  
 
 

 

 
 
 
 
Des de fa ja un temps venim seguint les queixes de diverses veïnes i veïns del barri 
d’Ocata respecte al manteniment d’infraestructures petites i mitjanes i la neteja i 
degradació del barri en especial èmfasi a la zona del barri delimitada entre el carrer 
Joan Maragall i el municipi de Premià de Mar. 
 
Malgrat que el pressupost de la regidoria de Manteniment ha anat creixent any rere 
any, essent un dels departaments que més creix anualment, aquesta major dotació 
econòmica no s’ha vist reflectida en una millora en la neteja i el manteniment del 
sector abans esmentat.  
 
Darrerament, hem estat coneixedors de les diferents queixes dels veïns i veïnes del 
barri  i més concretament dels veïns que formen part del col·lectiu Ocata Activa, els 
quals han elaborat un dossier amb un recull de diferents desperfectes i 
problemàtiques del barri que cal solucionar i que, segons manifesten, ha estat lliurat 
a membres del govern sense obtenir resposta o, de rebre-la, aquesta no ha estat 
satisfactòria. 
 
Al plenari del passat mes de maig per grups signants d’aquest manifest es va proposar 
esmenes on entre d’altres inversions, s’incorporava la creació d’una partida per a 
millores a la Plaça d’Ocata de 30.000 Euros i una altra per a la creació d’una pla de 
xoc al sector d’Ocata de 150.000 Euros. L’Alcalde, va impedir posar-les a votació el 
que va suposar una nova oportunitat perduda pel govern d’ERC de solucionar els 
problemes del barri. 
 
Un barri on la insuficiència d’actuacions es suma a la manca de previsió en la resolució 
d’obres com el subterrani del carrer Brasil, en plena campanya d’estiu, suposen un 
increment de les molèsties en plena campanya d’estiu. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords: 
 

PRIMER.- Que l’Ajuntament realitzi en un termini no superior a tres mesos a 
comptar des de l’aprovació de la present moció, una diagnosi, on es detallin 
tots els desperfectes de la via pública i/o millores a realitzar en quant el 
manteniment i neteja, així com d’altres problemàtiques que pugui patir el 
barri d’Ocata, proposant un pla d’actuacions per a solucionar les 
problemàtiques detectades, tot prioritzant les més urgents, a executar en un 
termini no superior a 6 mesos. 
 
SEGON.- Que la citada diagnosi, amb el seu corresponent pla d’actuacions, 
sigui portada a una Comissió Informativa de Territori extraordinària per tal de 
ser debatuda i treballada pels diferents grups polítics del Consistori. 
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TERCER.- Que, tant la diagnosi com el pla d’actuacions, siguin portats al Ple 
per a la seva aprovació. La dotació econòmica per a portar a terme les 
actuacions es farà en base a les partides de manteniment que ja hi ha 
consignades a tal efecte. Si s’escau, es proposarà una modificació de crèdit a 
aprovar pel Plenari. 
 
QUART.- S’informarà oportunament en les comissions informatives de 
Territori del correcte compliment dels terminis fixats per a l’execució del pla 
d’actuacions detallat. 
 
CINQUÉ. Comunicar aquests acords al col·lectiu Ocata Activa. 
 
SISÉ. Publicar aquesta moció a través dels canals habituals de què disposa 
l’Ajuntament com són: la pàgina web, el Masnou Viu i les xarxes socials de 
Twitter i Facebook. 

 
 
 
El Masnou, a 20 de juny de 2018 
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