
Número 5 Ple ordinari novembre 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, si s’escau, del nomenament de representant de la 
corporació a la Comissió Gestora de la Mancomunitat per a 
l’Atenció dels Minusvàlids Psíquics de la Comarca de l’Anoia.

 APROVAT. Vots a favor de CIU, PP, PSC i ERC. Abstenció: CUP

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de baixa de drets 
reconeguts pendents de cobraments presentats per l’organisme 
de gestió tributària. APROVAT. Vots a favor de DC, PP, PSC i ERC. 
Abstenció: CUP

6.  Aprovació, si s’escau, de la moció de suport a la resolució 1/XI del 
Parlament de Catalunya.

 Tot el nostre suport a la resolució i esperem que aquestes mesures no 
quedin en paper mullat i posem d’una vegada per totes fil a l’agulla i 
tanquem ferides. 

 És l’hora d’actuar i deixar de cavar el forat. És l’inici per la llibertat, i 
sobretot, lliures de pobresa i desigualtat. Perquè un país és la seva 
gent i perquè sense justícia no és possible la llibertat. 

 APROVAT. Vots a favor de: CUP, DC, ERC  En contra: PP i PSC.

7. Assabentat al ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques – Coordinació Financera amb les 
entitats locals, d’avaluació trimestral del compliment d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera pel tercer trimestre de 
l’exercici 2015.



8. Aprovació inicial, si s’escau, del pressupost general municipal 
consolidat per a l’exercici 2016, les bases d’execució i la plantilla 
del personal.

 Hem fet una lectura des de baix, a l’esquerra i ens trobem uns números 
totalment allunyats de les classes populars. 

 Uns pressupostos que giren al voltant del totxo i s’allunyen de les 
persones. Un pressupost totalment fictici on es juga amb diners dels 
que no disposem, com fan els vostres amics banquers i ja sabem com 
ha acabat el seu joc. Uns bancs als que entre amortitzacions i 
interessos els hi pagarem 1,5M€. 

 No sé en quin país viuen, però dubto que sigui el mateix país on la gent 
no pot ni omplir la nevera. 

 Un pressupost obscur on les partides d’altres despeses puja mig milió 
d’euros, això és falta de previsió. 

-  Veiem un increment molt gran d’impostos indirectes, a què es deu? 

- També compten amb unes transferències de capital, com ho 
justifiquen si de moment no tenim govern a la Generalitat?

- Veiem una partida de 6.600 euros d’alcaldes de barri i de moment no 
en tenim. 

- Considerem que tenen un problema amb els proveïdors de telefonia i 
els dissenyadores de web. Són un escàndol els números. 

- Veiem un increment a Acció Social, en bona part degut a les ajudes 
per pagar l’IBI. Com han calculat aquest import? Quina diferència hi 
ha entre les partides d’Ajuts Serveis Socials i Serveis Socials? El 
grup de voluntaris veu reduïda la seva partida en 20.000 euros, per 
què? 

 És el nostre primer any a l’ajuntament i no vindrem a donar lliçons de 
números, però si de dignitat i de principis. De saber el que costa arribar 
a final de mes. No hem estat mai a govern, però tenim uns valors que 
per sort estan molt allunyats dels seus. 

 En el seu programa parlaven de participació i de persones. Si us plau, 
el programa és per complir-lo, no per presentar un pressupost fosc i 
d’esquenes a les persones. 

 APROVAT. Vots a favor de:  DC i PP. En contra: CUP, ERC i PSC.

9. Aprovació, si s’escau, de la “enmienda de substitución a toda 
moción de soporte a la declaración separatista”.



 En aquest estat de dret que vostè parla ahir, un cop més es va sortir al 
carrer per rebutjar la violència patriarcal. Sap quantes dones mortes a 
mans del patriarcat portem a l’esquena? Aquest és el seu estat de dret. 

 Sap quants presos polítics innocents estan lluny de les seves famílies? 

 Parlar de crisi financera no li toca a algú que pertany a un dels partits 
que l’ha creat. Els seus, aquells que posen traves per tal de portar a 
terme un pla de xoc a qui vol donar-hi solució. La crisi la patim els de 
baix. I no una crisi. Estem en crisi democràtica, política i 
socioeconòmica.

 I sento dir-li que fan tard. Hem decidit regir-nos per les nostres lleis i no 
passareu. Unes lleis justes i democràtiques.  

 REBUTJADA. Vots a favor del PP . En contra: CUP, DC, PSC i ERC.

10. Aprovació, si s’escau, de la moció dels grups municipals de la 
CUP, ERC i PSC al ple de l’Ajuntament de Masquefa per garantir el 
bon govern, transparència i accés a la informació a l’Ajuntament 
de Masquefa.

 APROVAT. Vots a favor de: CUP, ERC, PSC i PP. En contra: DC.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Masquefa en motiu del 75è aniversari 
de l’assassinat del President Lluís Companys i Jover. Justícia 
universal i memòria històrica.

 Total suport a reivindicar la memòria de Lluís Companys perquè és la 
memòria de la Catalunya obrera i popular amb la que construirem un 
nou país més just, solidari i democràtic. 

 APROVAT. Vots a favor de: CUP, ERC, DC i PSC. En contra: PP.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal 
d’Esquerra Republicana de Masquefa sobre els atacs del govern 
de l’estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.

 Ha arribat el fred, més fred per uns que per altres. Ens agradaria saber 
si aquest cop compliran el que dicta aquesta moció. Ens agradaria 
saber com farem front a aquesta mesura si no hem previst partida 
pressupostaria per aquest pla de suport.

 APROVAT. Vots a favor de: CUP, ERC, DC i PSC. Abstenció: PP.

13.  Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al Correllengua 2015.

 La CUP entén que davant de l'ofensiva contra la llengua catalana, que 
estem patint arreu dels Països Catalans, iniciatives com el 



Correllengua són més necessàries que mai i que cal donar-hi suport 
polític, material i humà.

 APROVAT. Vots a favor de: CUP, ERC, DC i PSC. En contra: PP.

14. Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup polític 
municipal de la CUP, relativa a la declaració de Municipi oposat a 
l’aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).

 APROVAT. Vots a favor de: CUP, ERC i PSC. Abstenció: DC i PP.

15. Aprovació, si s’escau, de la moció del grup polític municipal de la 
CUP de Masquefa, en suport a la iniciativa legislativa popular per 
una Llei del sistema educatiu de Catalunya.

 REBUTJADA. Vots a favor de: CUP, ERC i PSC. En contra: DC i PP.

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

17. Assumptes tràmit.

18. Mocions, precs i preguntes.

 Donat que son quasi les 12 de la nit, i que hi ha gent en el públic que 
està esperant per poder preguntar en el ple, nosaltres renunciem a 
fer cap prec ni pregunta i així el públic no haurà d'esperar encara 
més. Les nostres preguntes les passarem a les regidories 
corresponents i agrairem que siguin contestades d'igual manera.

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.

MASQUEFA

masquefa.cup.cat

cupmasquefa@gmail.com

www.facebook.com/CupMasquefa
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