
 

 

 

 

Número 7 
                                Ple Ordinari Gener 2016 

1. Aprovació actes ple sessions anteriors. 
APROVAT. Vots a favor: DC, ERC, PSC, PP, CUP. 
 
2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l' Alcaldia. 
 
3. Despatx Alcaldia. 
 
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets 
reconeguts pendents de cobrament presentats per l’Organisme 
de Gestió Tributària.  
APROVAT. Vots a favor de CIU, PP, PSC i ERC. Abstenció: CUP 
 
5. Aprovació, si s’escau, de la segona pròrroga i revisió de preus 
del contracte de serveis de neteja d’edificis i dependències 
municipals de l’Ajuntament de Masquefa. 
Considerem que es podia haver trobat alguna altre proposta millor, ja 
que sota el nostre punt de vista, en els temps que corren, potser 
trobaríem una oferta millor a aquesta, que va ser pressupostada fa 
alguns anys i la situació econòmica actual és completament diferent. 
APROVAT. Vots a favor de DC i PP.  Abstenció: PSC i ERC. En 
contra: CUP. 
 
6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel Partit Popular 
sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments. NO VOTEM. No 
donarem valor a una proposta que es presenta amb les mans 
tacades de sang.  
DECIDIM NO VOTAR AQUEST PUNT. No serem nosaltres qui 
defensem les polítiques neoliberals i de retallades de l’anterior govern 
de la Generalitat, però que vingui Al Capone a denunciar a la màfia 
ens dóna la raó quan exigim canviar-ho tot. Som conscients que vivim 
envoltats de màfia, altra cosa és que entrem al seu joc i no ho farem.  



 

 

La Generalitat ha fet des del tripartit la major onada de retallades que 
hem patit les classes populars d’aquest país, però no han anat soles, 
amb elles han arribat des de la seva estimada Espanya, més 
retallades que ens han deixat despullades.   
Els seus companys organitzats són els que han retallat: 

 25% en investigació i desenvolupament 

 23% en sanitat  

 Al 2013 40% la partida de SS als ajuntaments 

 L’atenció especial a infants amb autisme 

 Les ajudes a majors i persones amb discapacitat 

 Baixada d’un 70% de la partida d’ajuda internacional 

 Augments de l’IVA cultural 

 Eliminació de beques i ajudes 

 Augment de taxes universitàries 

 Eliminació d’empreses públiques, en favor de les privades 

 Totes aquestes retallades, acompanyades de la impunitat als 
lladres. Aquells companys seus que a més de retallar-nos la 
vida, s’omplen les butxaques a costa nostra.  

Ni aquí ni enlloc, mai més.  
REBUTJADA. Vots a favor de: PP  En contra: DC i ERC  Abstenció: 
PSC. 
 
7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del 
PGOU. 
No podem votar a favor ni en contra d’un punt amb un arxiu de 220 
pàgines que ens va ser donat el dilluns a la nit. Demanem una mica de 
serietat pel que fa a la documentació que ens arriba.  
APROVAT. Vots a favor de DC. En contra: PSC. Abstenció: CUP, ERC 
i PP. 
 
8. Aprovació, si s’escau, de la moció en suport a la plataforma en 
defensa de l’Ebre (PDE) i la lluita contra el Plan Hidrològico de la 
Cuenca del Ebro.    
Podeu trobar aquesta moció als nostre canals de comunicació 
habituals. (Si alguna persona no pot accedir, només cal que ens ho 
demani i li farem arribar en paper). A la moció si suma un nou punt 
proposat pel grup d'Esquerra. 
APROVAT. Vots a favor de: CUP, ERC, PSC i DC. En contra: PP 



 

 

 
9. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.  
El grup municipal de la CUP treu a debat la problemàtica de 
l'abocador, donat els últims esdeveniments i afers mediàtics sobre les 
molèsties ocasionades. Manifestem que aquest no hauria de ser un 
tema pautat per les institucions sinó que hauria de ser dirigit pels veïns  
del municipi.  
 
10. Assumptes tràmit.  
 
11. Mocions, precs i preguntes. 
El grup de la CUP fa les següents preguntes i aportacions:  

EL MASET 

 Quina lectura feu del resultat de la consulta? Considereu que 
és un fracàs el vostre plantejament? Autocrítica? DC contesta 
amb un discurs polític i sota el nostre punt de vista, demagògic, 
i com és habitual, sense donar resposta.  

 Què passarà ara? Plans de futur de l’ajuntament? Trobada amb 
els veïns per explicar planificació? Quines millores teniu 
previstes segons el pressupost pel que fa a aquesta 
urbanització? Tornem a trobar-nos amb la mateixa situació de 
la pregunta anterior i no obtenim una resposta clara. 

 Talls d’aigua? Millores? Què farem ara? Sobre l'aigua ens 
contesta que poca cosa es pot  mentre no s'urbanitzi el barri, 
cosa que el grup de la CUP no està d'acord i així li fem saber. 

 
TALL D’ARBRES PLAÇA DE L’ESTANY 
L'ajuntament segueix tallant arbres. Aquest cop segons el regidor 
degut a al·lèrgies. Segons informen els que acaben de tallar són 
Poupulus Canadiensis i després de consultar a diversos especialistes, 
ens diuen que aquesta espècie no provoca cap mena d’al·lèrgia i si es 
poden quan toca, no fan la molesta pelussa. Es qüestió de fer la feina 
ben feta. 
 
NETEJA FÀBRICA (BRIGADA) 
Hem comprovat que estan fer netejar al local de la Brigada, situat a 
l'antiga fàbrica de cartró. A qui se li ven la ferralla? A què es destinaran 



 

 

els diners d’aquesta? Per què no s’informa a les entitats per si poden 
reciclar algun tipus de material?  
RESPOSTA: Quan és molta quantitat de ferralla, aquesta es facturada 
(sense especificar a on va destinat aquests ingressos) i quan és poca 
quantitat, els diners que es reben es destinen a esmorzars o dinars de 
la brigada. Sobre les altres preguntes no obtenim resposta. 
 
AULA D'ESTUDI NOCTURNA 
Volem felicitar a l'ajuntament per respondre a la iniciativa popular 
engegada per joves estudiants del nostre municipi que emplaçava a  
l'ajuntament a oferir aquest servei.  
 
MASQUEFA ES MOU 
Tornem a valorar positivament aquesta iniciativa i esperem que 
serveixi com una veritable eina de participació. Tot i així expressem el 
nostre desacord en la limitació horària d'aquesta iniciativa. 
 
MASQUEFA BATEGA  
Quan vam suggerir canvis a la revista municipal, no ens referíem als 
petits canvis que es faran. Seguim pensant que es continua evitant la 
opinió fora de l'espai destinat als grups municipals. 
 
Degut a les discussions fora de to i de pati de l'escola, decidim 
abandonar el ple, sense que aquest hagi acabat. i intervenim per fer 
visible el nostre malestar, ja que nosaltres participarem en qualsevol 
debat seriós però ens neguem a assistir a aquests números de circ. 
 
 
 
 

 
 


