
Número 6 Ple ordinari desembre 2015

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 provisional, si s’escau, de les bases reguladores per a 
l’atorgament d’ajuts econòmics per al pagament de l’impost sobre 
béns immobles, a persones majors de 65 anys, pensionistes, 
famílies monoparentals i aturats de llarga durada. 
Estem totalment a favor d’aquest ajut, però votarem en contra degut a 
que el que es vota aquí són els requisits d’accés al mateix i entenem que 
no s’ajusten a les necessitats reals, ja que és més fàcil que qui necessita 
l’ajut sigui premiat amb la Grossa que no pas accedir a l’ajut. Ja vam 
votar amb recel la proposta d’ajut i ara constatem que tot és paper mullat i 
es demostra un cop més que el govern viu una realitat diferent a la que 
viuen els veïns. 
APROVAT. Vots a favor: DC, ERC, PSC, PP. Contra: CUP.

5. Aprovació, si s’escau, del reglament intern de les normes de 
funcionament del comitè de seguretat i salut de l’Ajuntament de 
Masquefa.
APROVAT. Vots a favor de DC, ERC, PSC, PP i CUP.

6. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada per la CUP de 
Masquefa per tal de que l’Ajuntament de Masquefa deixi de fer 
servir qualsevol herbicida que contingui Glifosat i d’altres 
pesticides i herbicides de síntesi en qualsevol lloc del terme 
municipal i ho substitueixi per tècniques de lluita biològica 



respectuoses amb el medi i d’altres pràctiques i tècniques 
alternatives respectuoses, sostenibles i sense risc per la salut.
Els pesticides i herbicides químics usats en l’agricultura i la jardineria són 
altament verinosos, tòxics i perjudicials per a la salut de les persones i 
dels animals, contaminen el medi ambient, les  aigües i tot el medi 
natural. De tots els herbicides, el Glifosat és un dels més perillosos i 
contaminants. 
El Glifosat és l'ingredient actiu més utilitzat en els herbicides no selectius 
a tot el món, i en els últims anys s'han publicat un gran nombre d'estudis i 
investigacions que demostren el perillós que és.  És persistent, 
acumulant-se en el sòl durant mesos i anys, essent susceptible d’arribar 
als nivells freàtics. A més de l’impacte sobre la vegetació, existeixen 
múltiples estudis científics que citen efectes negatius sobre animals i els 
seus sistemes endocrins.
APROVAT. Vots a favor: DC, ERC, PSC, CUP. Abstenció: PP.

7. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Pla Local de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya, durant l’exercici 2016.
No podem votar a favor de deixar Masquefa amb un Pla de Joventut 
obsolet. Aquest pla que avui es proposa prorrogar va caducar al 2014... 
Quins són els motius per no renovar-se en aquell moment? Entenem que 
ara hi ha una tècnica de Joventut que s’acaba d’incorporar i que és 
materialment impossible la redacció del mateix, la pregunta és perquè 
ens trobem en aquesta situació? Cal donar la màxima importància a 
aquest àmbit perquè és el futur de Masquefa i més quan podem 
comprovar els problemes existents en aquest àmbit. 
(Resposta Govern: L’anterior regidora de joventut va valorar que el pla 
era prou vigent)
No compartim la vigència d’aquest pla, més bé entenem que no hi ha 
hagut la planificació necessària. 
APROVAT. Vots a favor: DC, ERC, PSC, PP. Abstenció: CUP.

8. Assabentat assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

9. Assumptes tràmit. 

10. Mocions, precs i preguntes. 

*Preguntem quins són els criteris de la tala d’arbres al municipi i a les 
urbanitzacions. 



 Resposta Govern: Es tallen arbres perquè ho demanen els veïns 
perquè creen problemes.

*Al pont del Maset hi ha una senyal que prohibeix el pas a camions i 
observem que tant els camions de l’enllumenat públic com l’autobús 
escolar hi passen dia a dia, tenen autorització per fer-ho tot i superar el 
tonatge permès? 
 Resposta Govern: La senyal està posada per dissuadir als 
camions de gran tonatge.
Per tant, tornem a repetir la pregunta, pot passar l’autobús escolar pel 
pont?
 Resposta Govern: S’ha de diferenciar entre el trànsit diari i 
puntual.
(No ens aclareix els dubtes la resposta del govern ja que l’autobús 
escolar es pot considerar diari i per tant no m’asseguren que sigui segur 
passar-hi)

*A davant l’associació del Maset hi ha muntanyes de runa, a qui 
pertanyen? Demanem es netegi la zona. 
 Resposta Govern: Es tracta de runes de Gas Natural.
 Demanem exigiu a l’empresa a retirar les runes. 

*Recordem que vam proposar la creació d’una brigada exclusiva pels 
barris i ens van dir que ja existia i hem pogut comprovar que no estan 
cobertes les necessitats bàsiques. 
 Resposta Govern: S’estan fent treballs bàsics de neteja i 
manteniment, a més de redactar un pla de millores. 
Afegim que falten contenidors de reciclatge. 

*Expliquem els talls d’aigua constants que pateix el Maset i demanem si 
tenen alguna solució al respecte. 
 Resposta Govern: Hi ha problemes a la xarxa, per això es vol fer 
les obres d’urbanització. 

*Fem memòria i recordem al ple que el dia que es va aprovar el cartipàs 
es va aprovar crear la comissió de seguiment i assessorament i hem 
pogut comprovar que es va crear per aconseguir que els regidors que no 
tenen un sou fix aconsegueixin a final de mes un sou que supera cada 
mes els 800 euros només per dedicar unes hores setmanals a la tasca 
institucional. Exigim s’ho repensin, facin un acte de consciència i deixin 
de viure dels impostos de tots els veïns. 



A més, hem pogut veure com l’alcalde quan va a Barcelona ho fa per 
l’autopista i passa els tiquets de peatge a l’ajuntament, enlloc d’anar per 
l’autovia com fa la majoria de la població perquè és gratuïta. 
Demanem facin un ús responsable dels impostos que paguem els veïns i 
tant ens costen de pagar. 

 

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.
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