
Número 3 Ple ordinari setembre 2015

 1. Aprovació actes ple sessions anteriors

 2. Assabentat correspondència de tràmit i Decrets Alcaldia. 

 3. Despatx Alcaldia.

 4. Assabentat al ple de l’informe tramès al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques – Coordinació 

Financera amb les en�tats locals, d’avaluació trimestral de compliment d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera pel segon trimestre de l’exercici 2015. 

CUP: A què es deu l’increment de deute de principis d’any a juny? (...) Tot i estar dins les rà�os permeses 

d’endeutament, és curiós que el % d’endeutament pugi quasi un 9% en època d’eleccions. Això ens recorda totes 

les millores fetes just abans de l’inici de campanya i que avui podem veure’n els resultats amb les regidories 

aconseguides pel seu par�t. Un cop més els vilatans hem pagat els interessos par�distes. 

El deute viu a 30 de juny de 2014 era de 5.923.943,25 euros. Un any més tard, puja gairebé un milió d’euros més. 

No ho diu la CUP, ho diuen els números. 

 5. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representant de l’Ajuntament de Masquefa a l’Associació de 

Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)

CUP: EN CONTRA. Un cop més un nomenament a dit, excloent a la resta de forces. Almenys esperem que el 

representant en aquesta associació serveixi per millorar el deficient transport urbà de Masquefa i les 

urbanitzacions. 

 6. Aprovació, si s’escau, del nomenament de representant de l’Ajuntament de Masquefa a la Comissió de 

Seguiment del Servei de Centre de dia municipal de Masquefa. 

CUP: EN CONTRA. Com ja es va dir en el nomenament de l’anterior representant. No entenem quin sen�t crí�c 

pot donar algú de dins del govern. Entenem que amb la col·laboració de l’oposició es faria un millor i més objec�u 

seguiment. Així ningú us estossega al clatell. 

 7. Aprovació si s’escau, de la proposta de baixa de drets reconeguts pendents de cobraments presentats per 

l’Organisme de Ges�ó Tributària. 

CUP: ABSTENCIÓ.

 8. Aprovació, si s’escau, dels comptes generals de l’Ajuntament de Masquefa corresponents a l’exercici 2014.

CUP: ABSTENCIÓ. Estem estudiant els números que ens vau passar, però és massa poc temps per fer-ne un anàlisi 

complet. Entenem que s’han de rendir els comptes, però no ens posicionarem a favor d’alguna cosa que no hem 

pogut encara analitzar del tot. 

 9.  Aprovació, si s’escau, de la delegació de la modificació i ges�ó del contracte de la prestació de serveis de neteja 

dels edificis i dependències municipals, expedient núm. 32/2011. 

CUP: EN CONTRA. Entenent que la seva explicació és que aquesta delegació agilitza els tràmits, estem totalment 

en contra de delegar més decisions en la JGL que no fa més que restar par�cipació i transparència als tràmits. 

 10.  Aprovació, si s’escau, de la moció presentada pel grup municipal del PP per la defensa de l’Estat de dret i la 

cohesió d’Espanya.

CUP: EN CONTRA. He de votar el punt amb el braç dret Sr. Navas? Miguel Blanco, Yolanda González, Aitor 

Zabaleta, Sònia Rescalvo, Guillem Agulló, Companys, Elissa Garcia, Hassan Al Yahaki, Salvador Puig i An�ch, Sap 

qui són Sr. Navas? Hi ha silencis molt eloqüents. Hi ha silencis que parlen sols. Hi ha dies que cal parlar. Que cal 

dir-hi ben clar. El feixisme que alça avui la veu és hereu i successor conscient d’aquests assassinats. 



La seva moció parla de democràcia quan sou els hereus de la dictadura, parla d’estat social quan hauria de parlar 

d’injus�cia social, d’Estat de Dret quan se’ns nega el dret a decidir, parla de Cons�tució per acatar les lleis que els 

seus no la compleixen, d’una gran nació que menysprea la pluralitat amb la seva homofòbia, de convivència quan 

feu diferències entre races, parla de solidaritat quan permeteu desnonaments a diari, parla de sensibilitat quan 

promoveu les diferències de classe, parla d’igualtat de gènere quan veieu morir dones a mans del patriarcat.

Que vostè avui vingui a parlar-nos de democràcia, d’estat social, d’estat de dret, d’igualtat entre dones i homes, 

de respecte, de convivència, de solidaritat... com a dona, de classe baixa i nació oprimida em genera rebuig.

Per tal de poder votar aquesta moció amb el màxim criteri, m’agradaria que en aquesta moció parlés d’un estat 

que 

- indulta i ascendeix torturadors

- fa batudes racistes per color de la pell

- agredeix per portar una estelada

- ascendeix Tejero després de la parranda celebrant el 23F

- concedeix una pensió vitalícia als assassins de Lasa i Zabala, enterrats en cal viva

- que condecora la División Azul

- no accepta les estelades i si símbols franquistes

La memòria és una virtut Sr. Navas i nosaltres ni oblidem ni perdonem. Mai més enlloc contra ningú.

 11. Adhesió, si s’escau, a l’acord marc de subministrament de Gas Natural des�nat a ens locals de Catalunya, 

adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU. 

CUP: ABSTENCIÓ. Esperem que, a diferència d’altres adjudicacions, es faci un bon seguiment del servei 

d’Endesa als veïns. 

 12. Aprovar, si s’escau, la cessió del domini de l’en�tat núm. Dos, de l’edifici situat al carrer Rogelio Rojo amb 

Avda. Catalunya 5, del bé patrimonial, de �tularitat municipal, per cedir-lo al Servei Català de la Salut, per 

des�nar-lo a Àrea Bàsica de Salut. 

CUP: ABSTENCIÓ. La Generalitat ha fet el pagament dins el termini  establert al conveni? Si no recordo 

malament, en primera instància no van complir el termini de pagament i es va fer una modificació del conveni. 

 13. Aprovar, si s’escau, la moció de suport a l’acollida de població refugiada víc�ma dels conflictes armats. 

CUP: A FAVOR. Abans de res, m’agradaria fer saber la decepció del nostre grup davant l’absència dels càrrecs 

polí�cs a la concentració en suport als refugiats que es va convocar sense ànim par�dista. 

Tal i com es va fer saber a les CI, creiem que quan es presenta una moció s’ha de fer amb coneixement i estudiar 

abans la realitat del municipi per establir què podem oferir i de quin capital humà disposem. Presentar una 

moció genèrica molts cops només és simple “postureo”. Demanem que en un altre cas com aquest en el que la 

majoria de les forces donem suport, s’organitzi una comissió on totes les forces puguin par�cipar del redactat.

Ens agradaria afegir a la moció presentada que:

- Volem un país fora de l’OTAN.

- er saber a la UE que són un dels grans responsables de la situació actual

- Exigir a l’estat Espanyol que augmen� les quotes d’asil i no hi ha mo�u per negar-se, més enllà del seu 

racisme d’Estat. 

- Facilitar l’empadronament de totes les persones que declaren viure al municipi i garan�r-ne l’accés als 

serveis bàsics.



Per acabar, tota l’AL de la CUP es posa a disposició de l’Ajuntament per �rar endavant aquesta tasca d’ajuda i 

aconseguir el millor resultat possible. 

 14. Aprovar, si s’escau, la moció del grup municipal del PSC, en suport als treballadors i treballadores de 

l’empresa INOVYN-SOLVAY davant les previsibles conseqüències derivades de la decisió del Ministerio de 

Indústria, Energía i Turismo. 

CUP: ABSTENCIÓ. Per molt que hem rellegit la moció, només es fa referència en una frase als treballadors i no 

dóna cap proposta concreta, només es solidaritza. Per nosaltres això és una moció en defensa dels interessos 

d’una mul�nacional, no dels treballadors. No serà la CUP qui es posicioni a favor d’una gran empresa. 

 15. Aprovar, si s’escau, la moció que presenten el grup municipal Socialista i el grup municipal d’Esquerra 

Republicana de Catalunya de l’Ajuntament de Masquefa, de suport a la creació de la prestació GARANTIA+55, 

proposta impulsada per UGT de Catalunya. 

CUP: A FAVOR. Esperem que per un cop, aquesta proposta sigui quelcom posi�u i per això la votarem a favor, 

però volem dir que no ens sorprèn aquesta pe�ció d’un sindicat inclòs entre els agents socials negociadors amb 

els governs de torn (PP i PSOE) des de la tràgica no ruptura. Tant PP, PSOE com UGT tenen en comú la 

hipocresia.

Canvis legisla�us, Reformes Laborals i condicions de treball miserables que mostren de quin peu calcen aquests 

sindicats. Hi ha sindicats que fan costat al treballador i no són precisament UGT ni CCOO.

PRECS I PREGUNTES DE LA CUP:

 MASQUEFA IMPULSA: Quan es cons�tuirà la nova Junta General de Masquefa Impulsa? A què 

esperen?
 TOLDO ROGELIO ROJO: El toldo de la Rogelio Rojo que es posa a l’es�u per les ac�vitats encara 

està posat i s’està fent malbé, el podeu treure?
 BIBLIOTECA: Un grup de joves i les seves famílies ens pregunten si teniu pensat ampliar l’horari de 

ma� i afegir horari nocturn de biblioteca en èpoques d’exàmens durant aquest curs. Teniu pensat 

algun altre espai alterna�u? 

En èpoques actuals, on la majoria de jovent té molts inconvenients per conciliar la vida laboral i 

universitària crec que l’ajuntament ha de posar tot de la seva part per donar solucions. Diuen que 

una vegada que ho van fer, anava poca gent i que la  biblioteca no es un lloc per anar a  estudiar. De 

totes formes ho estudiaran.
 INFORMACIÓ FOSES SÈPTIQUES: Es va demanar una informació senzilla referent a la recollida de 

foses del Maset amb número d’entrada 2015003077 i data 22/06/2015 i encara no en tenim 

resposta. Des que hem entrat a l’ajuntament no se’ns ha facilitat cap demanda d’informació, ja sigui 

perquè deleguen en altres òrgans o per silenci de l’ajuntament, però en cap cas hem rebut resposta 

de res. 
 EFIAL: Segons JGL de dia 15/07/2015 s’ha contractat a EFIAL el càlcul del cost efec�u de tots els 

serveis que presta l’ajuntament i Masquefa Impulsa, per què no ho fa l’ajuntament? Per què seguim 

confiant en una empresa que està sota sospita?  
 BOTIGUERS: Tinc entès que l’associació de bo�guers no passa el seu millor moment. Tenen alguna 

proposta o donareu suport d’alguna manera? 

masquefa@cup.cat   masquefa.cup.cat
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