Número 9

Ple Ordinari Març 2016

1. Aprovació actes ple sessions anteriors.
APROVAT (amb modificacions). Vots a favor: CiU, ERC, PSC, PP,
CUP.
La CUP va demanar una modificació de l’acta ja que en la redacció
d’aquesta s’ha obviat els atacs personals del regidor Enrique Gómez a
la nostra regidora.
2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets de l' Alcaldia.
3. Despatx Alcaldia.
4. Assabentat al ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques-Coordinació Financera amb les
entitats locals, del compliment d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, de la regla de la despesa i del límit del
deute amb motiu de l’aprovació del pressupost general per
l’exercici 2016.
5. Assabentat al ple de l’informe d’intervenció del marc
pressupostari 2017-2019.
6. Assabentat al ple de la corporació del decret de l’alcaldia
d’aprovació de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici
2015.
7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball. Reclassificació de la
plaça de secretaria i creació i classificació de les places
d’intervenció i de tresoreria.
Ens abstenim perquè no entenem el canvi de criteri. S’han retallat els
plens a la meitat per manca d’activitat política i ara es proposa la
creació dels llocs de treball de secretari, interventor i tresorer, que van
lligades a l’activitat de l’ajuntament.
APROVAT. Vots a favor de: CiU, ERC, PSC. Abstencions: CUP, PP.

8. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup
municipal del PP en defensa de les Diputacions, Cabildos i
Consells Insulars, i en contra de la seva desaparició.
Entenem que vivim un procés de ruptura amb l’Estat Espanyol i que
per tant, no som nosaltres qui hem de decidir com s’organitzen les
seves institucions i si ens hem de posar a treballar en les nostres.
APROVAT. Vots a favor de: CiU i PP. En contra: PSC, ERC i CUP.
9. Aprovació, si s’escau, de la moció per declarar Felip VI persona
non grata a Masquefa presentada per la CUP Masquefa.
Presentem aquesta moció perquè entenem que el moment històric que
viu el nostre país demana pas ferm en el procés de ruptura amb l’Estat
Espanyol. El carrer ha expressat la seva voluntat i és l’hora que els
càrrecs electes fem camí per complir la seva voluntat.
REBUTJADA. A favor ERC i CUP. En contra: PP i CiU. Abstencions:
PSC.
10. Aprovació, si s’escau, de la proposta per a la participació de
totes les forces polítiques amb representació en les deliberacions
de la Junta de Govern Local.
Davant la reducció de plens a la meitat, aquesta moció demana poder
assistir a les JGL per tal de poder fer un seguiment de les accions que
porta a terme el govern local, fomentant així la transparència i
participació.
REBUTJADA. Vots a favor de: PSC, ERC, CUP. En contra: CiU, PP.
11. Adhesió, si s’escau, a la tercera pròrroga de l’acord marc del
subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de
Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament
Local a l’empresa Endesa Energia SAU (Exp. 2012/01)
Demanem apostar per alternatives energètiques respectuoses amb el
medi ambient, com Som Energia.
APROVAT. Vots a favor de: CiU, PP i ERC. Abstencions: CUP, PSC.
12. Aprovació, si s’escau, de la moció envers les males olors
provinents de l’abocador de Can Mata i l’ECOPARC4.
Com portàvem al programa, exigim el tancament immediat de
l’abocador, però no podem votar favorablement una proposta on es
demanen compensacions econòmiques de cara al futur, perquè
entenem que només hi ha un futur i és el tancament de la planta. Per
tant, ma estesa pel tancament i puny tancat si el que busquem és unes

millors compensacions econòmiques per seguir empassant gasos
tòxics.
APROVAT. Vots a favor de: ERC, CiU, PP i PSC. Abstenció: CUP.
13. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual
del PGOU de Masquefa: Modificació puntual del pla general
d’ordenació urbana de Masquefa de l’àmbit del pla de millora
urbana del ferrocarril i les parcel·les de l’avinguda Can Valls nº4 i
6 i carrer del Corraló nº20 i 22 (urb_pl_pj_2016001).
Valorem, comprovats els problemes per la construcció del Centre de
dia on està ubicat l’antic Cinema, canviar la ubicació del nou centre de
dia per accelerar la seva construcció. Ho valorem des de la necessitat
d’aquest espai amb urgència, comprovant que aquest serà un projecte
massa llarg.
APROVAT. Vots a favor de: PSC, CiU i PP. Abstenció: ERC En contra:
CUP.
14. Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de pròrroga del conveni
interadministratiu subscrit el 21 de maig de 2012 entre ICASS i
l’Ajuntament de Masquefa, per a la prestació del servei de 10
laces de centre de dia per a gent gran dependent a Masquefa, pel
període de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2017.
APROVAT. Vots a favor de: CiU, ERC, PSC, PP. Abstenció: CUP.
15. Aprovació, si s’escau, de la moció de la CUP Masquefa contra
l’homofòbia, la transfòbia i l’assetjament escolar al col·lectiu
LGTBI.
APROVAT. Vots a favor de: CUP, ERC, CiU i PSC. Abstenció: PP.
16. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.
17. Assumptes tràmit.
18. Mocions, precs i preguntes.
- Demanem traslladar les preguntes dels veïns abans de les nostres
per facilitar la seva participació, ja que els plens acaben molt tard.
Govern: S’estudiarà la proposta, però per aquest ple és impossible.
- Des del passat 6 d’agost està en vigor la llei de pobresa energètica
que obliga a Serveis Socials a fer un seguiment sobre la quantitat de
famílies que han patit talls de subministraments bàsics, com són aigua
i llum. Respecte a aquesta llei, quins punts s’estan portant a terme? De
quina manera i en que s’ha actuat fins a dia d’avui? Quantes famílies

s’estan beneficiant d’aquesta llei? En quins mitjans de comunicació
s’ha informat als veïns que s’hi poden acollir?
Govern: Al proper ple es facilitaran les dades.
- Recordem que amb data 10 de febrer vam demanar per registre
d’entrada el llistat de pisos propietat d’entitats bancàries i encara no
se’ns ha facilitat. Insistim amb la necessitat de donar resposta a les
instàncies.
Govern: Ho mirarem i si es pot facilitar les dades, te les farem arribar.
- Com a altres ajuntaments del país, l’Audiència Nacional ha fet
requeriments per l’aprovació de la moció en suport al procés de
ruptura. Preguntem si a Masquefa hem rebut requeriment.
Govern: Ens han requerit el vídeo i el govern complirà amb el que ens
reclamin i facilitarem tota la informació.
- Preguntem, de nou, per la Brigada de Barris ja que fa mesos que
ens diuen que funciona i ni l’hem vist ni n’hem vist els resultats.
Govern: Ara que és l’època que creixen les herbes es reforçarà el
manteniment i neteja de les urbanitzacions.
- Recordem que vam presentar una proposta per la creació d’horts
comunitaris i el govern ens va dir que s’estava treballant en el
projecte i que per això no s’acceptava la nostra proposta.
Govern: Aquest projecte s’està portant a terme a dins del programa de
Masquefa es Mou.
- Arran de la denúncia de la CUP presentada fa mesos es va paralitzar
una obra il·legal d’Endesa al Maset. A dia d’avui seguim amb la
instal·lació antiga, que també és il·legal. Sabem si Endesa té previst
actuar en breu?
Govern: Estem mantenint converses amb Endesa per trobar una
solució.
- Preguntem quantes persones han sol·licitat l’ajut per pagar l’IBI i
quantes se n’han pogut beneficiar finalment.
Govern: Ho han demanat 46 persones i 6 han quedat excloses de
l’ajut.
- Recordem que es va aprovar una moció per substituir els productes
químics com el Glifosat i utilitzar herbicides respectuosos amb el medi

ambient i les persones. Demanem ens feu arribar un llistat de les
entrades que s’ha fet de nous productes
Govern: Gairebé no s’utilitzen productes, però quan es facin servir no
serà Glifosat.
- A les urbanitzacions manquen contenidors de reciclatge i
l’Ajuntament hauria de posar facilitats perquè els veïns reciclin.
Govern: S’han posat contenidors a més indrets. Et passarem llistat
dels punts on s’han ubicat.
- Es recorda que es va fer conèixer al novembre que davant
l’associació del Maset hi ha runes d’Endesa i Gas Natural. L’empresa
té l’obligació de retirar-les.
Govern: Si en una setmana no les retiren, les retirarà la brigada i no es
farà el retorn de la fiança a les empreses.
- Després de la consulta del Maset i el seu resultat negatiu, s’ha
reprès el contacte amb l’associació per mirar de trobar un espai de
diàleg i arribar a un acord?
Govern: Ens fan saber que han parlat amb diferents veïns i que els
veïns tenen la obligació de pagar aquesta despesa.
- Tornem a recordar que la revista Batega no és una eina de
propaganda partidista i per atacar a l’oposició, sinó un mitjà de
comunicació del poble i pel poble. Seguirem insistint tant com calgui
fins que la revista sigui realment municipal i no un pamflet de l’equip de
govern que paguem de les nostres butxaques.

Podeu trobar les mocions que ha presentat la CUP al nostre perfil de
Facebook i pàgina web o enviar-nos un correu a masquefa@cup.cat i us les
farem arribar.

