
Número 4 Ple ordinari octubre 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, de l’expedient de modificació del contracte exp. 163/2009, concessió de gestió 
del servei públic d’atenció a la petita infància i a la família de l’Ajuntament de Masquefa.

CUP: Més enllà de l’aprovació de la modificació, volem afegir un apunt referent als horaris que ofereix 
l’empresa gestora d’aquest servei. Comprovem que els horaris que ofereixen de 9h a 12h no coincideix 
amb una jornada laboral dins dels paràmetres classificats com a normals, per tant, les famílies es veuen 
obligades a deixar els seus fills al servei de menjador. Per tant aquest servei deixa de ser una opció i passa 
a ser una obligació per aquelles famílies de classe treballadora i que per tant comporten el pagament 
obligatori del servei extra. 

APROVAT amb els vots a favor de: DC, ERC, PSC, PP, CUP.

5. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs municipals, per l’exercici 2016.

CUP: Celebrem que congelin els impostos però, de totes maneres, els veïns patirem un increment degut 
al valor cadastral. No ens conformem amb congelar-los i exigim un esforç a l’equip de govern perquè 
apliquin una rebaixa donada la situació actual de les famílies i, a més, demanem que imposin un recàrrec 
de l’IBI a aquells propietaris dels immobles buits per així fomentar el lloguer just i per altra banda 
augmentar els impostos a aquelles empreses que més guanyen.

APROVAT amb els vots a favor de: DC i PP. Vots en contra: ERC, CUP. Abstencions: PSC.

6. Aprovació, si s’escau, del conveni i annex I, a subscriure entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament de Masquefa en matèria de seguretat viària.

CUP: Fins ara no teníem Pla de seguretat vial?

APROVAT amb els vots a favor de: DC, ERC, PSC i PP. Abstencions: CUP.

7. Aprovació, si s’escau, d’acollir-se al règim especial de reintegrament del saldo deutor per la 
liquidació definitiva, corresponent a l’Ajuntament de Masquefa, en la participació en els Tributs de 
l’Estat de 2013.

CUP: Pensem que fraccionar el retorn de Tributs anuals (aquest any 63.818,38€) a l’Estat a 10 anys 
comporta que anem acumulant deute i cada any anem engreixant aquest deute.

APROVAT amb els vots a favor de: DC, ERC, PSC i PP. Vots en contra: CUP.

8. Assabentat al ple de l’informe d’intervenció de les línies fonamentals del pressupost 2016.

CUP: Ens sembla una pèrdua de temps aquest informe que presenta uns números sense cap fonament i 
que no serveixen absolutament per res. 

9. Aprovació, si s’escau, del protocol de conveni a subscriure entre l’Ajuntament de Masquefa i la 
societat Iguana Comunicacions SL, per regular la coubicació de nodes de xarxa.

CUP: Quin cost té aquest servei? 

APROVAT amb els vots a favor de: DC, PP, PSC, ERC. Abstenció: CUP.



10. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup polític municipal del PSC per a que 
l’Ajuntament de Masquefa compleixi amb la moció sobre la sanció dels immobles permanentment 
desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses, aprovada el 13.02.2014.

CUP: Sabem si a Masquefa tenim pisos buits propietat d’entitats bancàries? (Resposta Govern: 
Sabemos que no hay casi ninguno.) Vostè té el meu telèfon, em truca, quedem i en parlem, perquè en 3 
minuts nosaltres n’hem trobat més de 20 a Masquefa. Si des d’aquí no estem al costat de la gent i ens 
dediquem a tapar les vergonyes als bancs, no ens en sortirem mai. 

Ens agradaria que si s’aprova una moció es porti a terme l’acord i no aprofitar per sortir a la foto i després 
no fer res. Això s’ha d’evitar. Si creieu que no la podeu portar a terme voteu en contra. Així de fàcil. 

Demanem que en cas d’aprovar-se aquesta moció, el ple extraordinari per debatre aquesta problemàtica 
no sigui remunerat. 

Ens sobta que qui va presentar aquesta moció (PAH i 15M) l’any passat, a la que es van sumar altres grups 
polítics, no tinguin notícies de que el PSC la torni a presentar a aquest ple. Si les iniciatives o moviments 
que surten del carrer els partits ens les fem nostres, restem tota la importància que tenen. 

REBUTJADA amb els vots en contra de: DC. Vots a favor: PSC, ERC i CUP. Abstencions: PP.

11. Aprovació, si s’escau, de la moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la 
Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N.

CUP: Nosaltres donarem suport al Sr. Mas, Ortega i Rigau per aquest acte de desobediència, com també 
donarem suport a qualsevol iniciativa de desobediència a les imposicions i prohibicions de l’Estat 
Espanyol.

Volem aprofitar aquesta moció per recordar que ara fa un any, 4 companyes del Penedès, van ser 
imputades per posar unes urnes al carrer per fer un multireferèndum. En aquell cas no van ser detinguts 
per la Guardia Civil, sinó per els Mossos d’Esquadra per ordre del Govern de CiU. Demanem que igual que 
es dóna suport avui a Mas, Ortega i Rigau, recordeu que hi ha gent anònima al carrer que també lluita per la 
llibertat d’aquest país. 

APROVADA amb els vots de: DC, ERC i CUP. Vots en contra: PP. Abstencions: PSC.

12. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Masquefa (CUP-
PA) per a la creació d’una brigada de manteniment als barris.

GOVERN: Como es una moción de algo que ya funciona, pedimos que retiréis esta moción (...)

CUP: Tot i que alguns de nosaltres vivim als barris, vam saber que existia una brigada de barris en llegir el 
Masquefa Batega i mai tampoc l’hem vista en funcionament als barris ni n’hem notat els resultats. 
L’excavadora que neteja algun dia les voreres no fa més que empitjorar els ja malmesos carrers, per això 
demanem una brigada exclusiva pels barris. Fa mig any que hem estrenat la regidoria de barris i encara no 
n’hem notat els beneficis.  (Govern: El problema es que hoy llueve y mañana las hierbas vuelven a crecer).  

REBUTJADA amb els vots en contra de DC i PP. Vots a favor: ERC, PSC i CUP.

13. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup polític municipal del PSC per a la millora de 
l’enllumenat públic als barris de Masquefa.

REBUTJADA amb els vots en contra de DC i PP. Vots a favor: ERC, PSC i CUP.

14. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup polític municipal del PSC per a que 
l’Ajuntament de Masquefa lideri la demanda de millores a la carretera B224 davant de la Conselleria de 
Territori i Sostenibilitat.

CUP: Som  conscients de la perillositat d’aquesta carretera i que s’han de fer millores és evident. Marcar 
els punts negres per evitar que més persones hi perdin la vida és urgent, però entenem que per nosaltres 
millorar la carretera i adequar-la no passa per la construcció del 4t cinturó tal i com és la finalitat d’aquesta 



proposta. Les conseqüències del 4t cinturó que ningú explica són convertir Masquefa en una ciutat 
dormitori i la mort com a poble, encarir encara més el preu de l’habitatge, i destruirà el nostre entorn 
natural. Per tant, millorar la carretera fent-la segura per evitar els accidents actuals, però NO a la 
construcció d’una gran autovia amb l’excusa dels accidents per vendre terrenys a grans empreses.

REBUTJADA amb els vots en contra de DC i CUP. Vots a favor: PP, ERC i PSC.

15. Aprovació, si s’escau, del conveni subscrit entre l’ajuntament de Piera i l’Ajuntament de Masquefa, 
que regula la inclusió en el POUM els accessos a la carretera BV-2441.

CUP: S’ha estudiat quin serà l’impacte a l’entorn la construcció d’aquesta rotonda? S’ha informat als 
veïns?

APROVADA amb els vots a favor de DC, PP, ERC i PSC. Abstencions: CUP

16. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Masquefa (CUP-
PA) per a la creació d’una xarxa d’horts comunitaris.

REBUTJADA amb els vots en contra de DC. Vots a favor de PSC, ERC i CUP. Abstencions: PP.

17. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta la Candidatura d’Unitat Popular de Masquefa (CUP-
PA) en solidaritat amb Askapena i la Lluita Internacionalista.

REBUTJADA amb els vots en contra de PP i PSC. Vots a favor: CUP. Abstencions: ERC i DC.

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

19. Assumptes tràmit.

20. Mocions, precs i preguntes.

*Reclamem que el govern doni resposta als veïns que entren instàncies, ja que ens consta que no es dóna 
resposta en moltes ocasions i alguns veïns ens han fet arribar queixes. 

*Al darrer ple al preguntar si la Taula de Dinamització del Comerç Local funciona ens van informar que ens 
convocarien en els propers dies. Fa més d’un mes d’això, quan ens posarem a treballar? Resposta: Estem 
esperant que l’empresa es posi al dia amb l’Ass. de Botiguers i a vosaltres se us convocarà al Desembre. 

*Al darrer ple es va aprovar la moció per l’acollida de refugiats, s’ha portat a terme alguna acció? Els 
recomanem parlar amb les entitats i veïns de Masquefa per saber de quin capital humà disposem. 
Resposta: La regidora de Cultura ha tingut una reunió (?). Des del Consell Comarcal s’està parlant amb la 
Creu Roja. 

*Al ple de Juliol vam preguntar qui era el responsable en cas de qualsevol incident a La Nit en Blanc i ens 
van dir que no ho sabien. Que ens informarien al proper. (Cal dir que ni ho recordaven) Resposta: En cas 
de qualsevol incident el responsable és l’Ajuntament.

*Referent a la torre d’Alta Tensió del Maset que es va paralitzar l’obra, què en sabem? Qui taparà els forats 
que va deixar Endesa? (L’obra es va paralitzar quan la CUP va fer saber que no complia els paràmetres 
legals) Resposta: L’obra està paralitzada perquè no s’ajustava a la normativa. 

*Hi ha hagut un canvi d’empresa en la gestió de la Deixalleria? Hem observat que segons la web oficial 
encara té la gestió Fundació Engrunes i la realitat és una altra. Resposta: Fa temps que ho porta FCC. 

*Estem en època de cria de gats, l’empresa encarregada de la gestió de recollida d’animals està donant 
solució a la problemàtica de colònies de gats? Resposta: S’ha parlat amb alguns veïns que ens han fet 
arribar queixes i se’ls ha fet saber que hi ha dos problemes. 1)Que els veïns donin menjar als gats al carrer.  
2)Controlar les colònies. 

*La construcció del nou centre de dia com està? Resposta: El problema que tenim és l’adquisició d’una 
part del solar. És un tema legal. (Entenem que trigarem anys a tenir el nou centre de dia)

*Al darrer ple se’ns va informar que es crearia una Comissió d’Entitats Culturals, no en tenim notícies. 



Resposta: Aquesta setmana tenim una reunió i se us enviarà un correu per informar-vos. 

*Hem rebut queixes del mal ús que es fa de l’aparcament del camp de futbol i la piscina, obstaculitzant el 
camí. Quines solucions teniu? Resposta: Ya hemos mandado a la policía y ha puesto multes. Creo que 
mañana o el lunes pintan una raya amarilla. 

*Hem pogut veure unes estaques al camp entre la carretera BV2241 (Can Cairot). Si és l’empresa 
Carreras, és legal la implantació d’aquesta empres en una zona on no hi ha clavegueram? Quan s’avisarà 
als veïns? Resposta: No és un inconvenient el clavegueram, perquè l’ACA els permet els abocaments 
controlats (...)

L’arribada d’aquesta empresa a la vora dels veïns, provocarà molèsties de soroll? Resposta: Com totes 
les obres, generarà molèsties. Però mirarem que afecti el menys possible. 

*Demanem es faci un replantejament del funcionament i finalitat del Masquefa Batega, perquè ara mateix 
per nosaltres això és el NODO Batega on només surt publicitat del que fa l’equip de Govern. Per sort a 
Masquefa tenim unes entitats que fan moltes activitats i generen molts titulars i que són mereixedors de 
tenir un espai. Sense anar més lluny, una de les entitats més grans ha convocat eleccions i no en surt ni 
una mínima ressenya. Es poden fer entrevistes a gent del poble, preguntar opinions... en definitiva, fer que 
la revista sigui del poble i no del govern, perquè la paguem tots. Si voleu una revista de publicitat partidista, 
que la pagui el partit. Resposta: Les entitats saben que ens poden enviar informació per la revista i a més 
aquesta revista és per explicar què fa el govern (...)

Després d’aquest ple tenim clar que aquesta revista és mereixedora de ser titllada com a NODO i, a més, 
pagada per els veïns. 

 

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

masquefa@cup.cat   masquefa.cup.cat
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