Gustau Roca Priante, secretari general de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 18 d’octubre de
2018, aprovà, per majoria absoluta, 12 vots a favor (PDeCAT-UNIÓ, C’s, ICV-EUiA-E i
PSC-CP) i 8 vots en contra (ERC-AM-MES i CUP-PA), la moció següent:

“Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA demanant mesures de
compensació als comerciants i titulars d'activitats econòmiques afectats per les
obres municipals
La nova situació econòmica per la que passen les finances locals, posada de manifest
pel tancament dels pressupostos municipals dels darrer anys amb important
superàvits, ha permès el govern la realització de diferents projectes, entre els quals, la
re-urbanització d’alguns carrers, la peatonalització d’uns altres i la millora d’algunes
infraestructures del municipi.
Per diverses raons, algunes d’aquestes obres públiques, com ara la re-urbanització de
Roger de Flor i la millora del pas soterrat del c/Brasil, s’estan allargant massa en el
temps, la qual cosa, a més de molèsties a la ciutadania, està afectant els comerciants i
els titulars de la resta d’activitats econòmiques que s’hi desenvolupen en els entorns a
on es realitzen aquestes obres, ja que les dificultats dels possibles clients per accedirhi als seus establiments fa que disminueixin les vendes i, en conseqüència, la
recaptació a les seves caixes.
Una situació semblant s’està produint als entorns de l’Illa Centre (C/Itàlia i Flos i
Calcat) tot i que, en aquest cas, les obres corresponen a la iniciativa privada.
Fa prop de vuit anys, i amb motiu de les obres del FEIL i del FEOSL, es va produir una
situació semblant i l’Ajuntament del Masnou va decidir compensar els titulars dels
comerços i de les activitats econòmiques que es desenvolupaven a un sector
determinat del C/Sant Felip, al C/ Sant Rafael i al C/Josep Llimona, acordant
bonificacions en les ordenances fiscals.
El grup municipal d’ICV-EUiA creu que ens trobem en una situació semblant i que, per
tant, cal compensar els comerciants i els titulars de la resta d’activitats econòmiques
de les zones abans esmentades per les pèrdues que les obres que es realitzen en el
seu entorn els hagin pogut suposar.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’Ajuntament Ple prengui els següents
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Primer.- Instar el govern municipal a pactar amb la resta de grups municipals, abans
de l’aprovació de les ordenances fiscals per a l’any 2019, una proposta de
compensació als comerciants i als titulars de la resta d’activitats econòmiques que es
desenvolupen als entorns de les obres que es realitzen a Roger de Flor, C/Brasil i Illa
Centre, per les pèrdues econòmiques que la realització d’aquestes obres els hagin
pogut produir.
Segon.- Traslladar els presents acords a la Federació de Comerç, al Consell de
Promoció Econòmica, als comerciants i als titulars de la resta d’activitats econòmiques
de les zones esmentades i fer-los públics a través dels mitjans habituals de
comunicació de l’Ajuntament.”
L’acord que precedeix consta en l’esborrany de l’acta de la sessió esmentada, de
manera que se certifica amb les reserves establertes a l’article 206 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde.
El Masnou
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]

L'Alcalde
CPISR-1 C Jaume Oliveras Maristany
24/10/2018
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