M. Reis Oliveras Trullols, secretària accidental de l’Ajuntament del Masnou,
Certifico:
Que el Ple de l’Ajuntament del Masnou, en sessió ordinària, en data 20 de desembre de
2018, aprovà, per majoria absoluta, 9 vots a favor (PDeCAT-UNIÓ, ICV-EUiA-E, PSC-CP
i PP), 5 vots en contra (ERC-AM-MES) i 5 vots d’abstenció (C’s i CUP-PA), la moció
següent:

“Moció presentada pel Grup Municipal d'ICV-EUiA per a un pressupost per al 2019
al Masnou
Hem arribat al mes de desembre i, trencant una pràctica iniciada l’any 1980, el govern
d’ERC encara no ha presentat una proposta de pressupost per al 2019 al Masnou per tal
que sigui debatuda en el Ple de l’Ajuntament.
Es probable que això signifiqui que ens trobem al davant d’una decisió del govern de
prorrogar, per a l’any 2019, el pressupost de 2018.
Si fos així, ICV-EUiA del Masnou no comparteix aquesta decisió ja que, per acabar-ho
d’adobar, els pressupostos actuals van ser aprovats com a resultat del rebuig de la moció
de confiança presentada pel govern d’ERC en veure com el Ple de l’Ajuntament celebrat
el mes de novembre de 2017, rebutjava la proposta de pressupost per a l’any 2019,
presentada per ERC, que només va obtenir els vots favorables d’aquest grup municipal.
A més, la no presentació d’una proposta de pressupost per al 2019 i, per tant, la pròrroga
del pressupost de 2018, no incorporà les millores en aquest pressupost que, a proposta
d’ICV-EUiA i per un acord amb ERC, es van aprovar en el ple celebrat el mes de maig
d’enguany.
Unes millores que, per un import total de 150.000 €, van permetre destinat 60.000 € per
ajuts al lloguer, 25.000 € per subvencionar la instal·lació d’ascensors, 15.000 € per ajudar
les famílies que escolaritzen els seus infants a les escoles bressol públiques, 20.000 €
per augmentar els ajuts socials, 10.000 € per augmentar els ajuts al pagament de l’IBI,
10.000 per realitzar més activitats dins el Pla de drogodependències i 10.000 € destinats
a partides de Civisme, Igualtat i Esports.
A més, si el govern d’ERC no es presenta una proposta de pressupost per al 2019,
s’impedirà a la resta de grups municipals del Consistori la presentació de propostes de
millora que servirien per millorar els serveis públics i l’atenció a les famílies més
necessitades del Masnou.
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Per últim, si el govern d’ERC no ens dóna l’opció de debatre una proposta de pressupost
per al 2019, la resta de grups municipals del Consistori no podrem proposar actuacions
d’inversió que permetin millorar els nostres carrers, places i jardins, així com els
equipaments municipals.
En definitiva, la no presentació per al seu debat d’una proposta de pressupost per al 2019
seria un fet que tindria greus conseqüències per al conjunt de la ciutadania del nostre
poble i, per aquesta raó, ICV-EUIA creu que ERC ha de presentar una proposta de
pressupost per al 2019 perquè sigui debatuda en sessió plenària al més aviat possible.
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Al mateix temps creiem que la resta de grups municipals hem de fer un esforç important
per tal d’aconseguir que els interessos de la ciutadania estiguin per damunt dels
interessos polítics i, en aquest sentit, ICV-EUiA es compromet a treballar amb aquest
objectiu des del mateix moment en que aquesta moció sigui aprovada.
És per tot això que el Grup Municipal d’ICV-EUiA de l’Ajuntament del Masnou proposa
que l’Ajuntament Ple prengui els següents
ACORDS:
Primer.- Instar el govern municipal a presentar una proposta de pressupost municipal per
a 2019, per tal que sigui debatuda en sessió plenària abans de finals de febrer de 2019.
Segon.- lnstar tots els grups municipals del consistori a posar els interessos de la
ciutadania per damunt dels legítims interessos polítics, per tal d’intentar que El Masnou
disposi per al 2019 d’un pressupost municipal que serveixi per continuar millorant els
serveis públics, les polítiques socials i els nostres carrers, places, jardins i equipaments
municipals.
Tercer.- Fer públics aquests acords 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
OLIVERAS MARISTANY, JAUME
03/01/2019
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Secretària accidental
OLIVERAS TRULLOLS, MARIA REIS
03/01/2019
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