Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 8/2011

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
28 de juliol de 2011.
de les 20:00h. a les 00:16h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godàs Pérez
Benet Oliva Ricós
Xavier Yelo Blat
Joan Adell Pla
Ferran Lorca Gruart
Maria Lluisa Ruhí Planas
Inma Ninet Galofré
Francesc Solà Xifra
Lidia Martínez Amado
Joaquim Rucabado Aguilar
Joan Alfons Cusidó Macià
Cèsar Carmona Laso
Laura Julià Cantallops
Autoritzats:

Gustau Roca Priante
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 7 de juliol de 2011.
2. Aprovació de les festes locals per a l'any 2012
3. Mesures de xoc.
4. Aprovació inici expedient per la prestació dels serveis funeraris mitjançant contracte de
gestió de serveis públics i designació de la comissió d'estudi de l'establiment del servei.
5. Elevar al Ple l'informe d'Intervenció 34/2011, de 18 de maig, relatiu a les resolucions
adoptades contràries a les notes d'objeccions efecturades.
6. Ratificació Decret 544/2011, d'aprovació del conveni Ajuntament, Imvaur
Construcciones, SL i Banc de Sabadell de reconeixement del deute i calendari pagaments
d'obres biblioteca, i aprovació de la delegació a l'alcalde per poder modificar el calendari.
7. Ratificació Decret del President de l'Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal
núm. 12/11, de 19 de maig, pel qual es va aprovar l'expedient de crèdit extraordinari
1/2004.
8. Ratificació Decret d'Alcaldia núm. 560/2011, de 20 de maig, pel qual es va aprovar la
revisió de la retribució del concessionari del servei de recollida, transport i eliminació dels
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residus sòlids urbans, Caifi SL, per a 2011.
9. Aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial 6-PP, Vallmorena, de Vilassar
de Dalt referent a les activitats vinculades a la regulació de l'ús industrial.
10. Aprovació adscripció al Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa de l'edifici
annex al Teatre.
11. Presentació al·legacions a la proposta del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya per la qual es denega el canvi de nom del
municipi de Vilassar de Dalt pel de Vilassar.
12. Creació de l'Escola Municipal de Dansa de Vilassar de Dalt.
13. Moció sobre el tancament del Servei d'Atenció Continuada del CAP de Vilassar de
Dalt.
14. Moció de CIU per recuperar el servei de gestió, inspecció i recaptació en via voluntària
i executiva dels tribus i altres ingressos municipals.
15. Moció de CIU per a la realització d'una auditoria externa i independent per conèixer la
realitat de les finances municipals.
16. Moció de condemna dels atemptats terroristes a Noruega.
17. Designació del representant de l'Ajuntament al Consorci de la DO Alella.
18. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
19. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 7 de juliol de 2011.
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària del dia
7 de juliol de 2011.
El Sr. Cusidó manifesta que vol introduir a l’acta les esmenes següents:
- A la pàgina 10, al sisè paràgraf, on diu “reducció” dels imports hauria de dir:
“modificació” dels imports.
- A la pàgina 10, al vuitè paràgraf, on diu “del 10% que no se suporta” hauria de
dir:”que no es tracta”, i al final del mateix paràgraf caldria afegir que va especificar
que “ja que es rebaixa en un 25% per a l’oposició i les de l’equip de govern
s’incrementen un 10%.”.
- A la pàgina 16, on figuren els representants al Consell Municipal de Joventut, diu
que el cognom del representant de la CEV és “Martín” i no “Martínez”.
- A la pàgina 19, al cinquè paràgraf, al final de la segona línea, on diu:”diu que en
realitat no han parlat prèviament”, hauria de dir:”plantejat prèviament”, i que al
final de la frase s’hauria d’afegir:”per tant, no és de consens sinó a proposta de
l’Equip de Govern”
L’alcalde sotmet l’acta a votació, la qual s’aprova per unanimitat amb tretze vots a favor
amb la incorporació de les esmenes indicades.
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2.- Aprovació de les festes locals per a l'any 2012
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000071

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

-

L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya es determina que les dues
festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria d’Empresa i Ocupació a proposta
dels municipis respectius.

-

En data 11 de maig de 2011 s’ha publicat al DOGC el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2012.

-

Cal que l’Ajuntament proposi les festes locals oficials de Vilassar de Dalt per a l’any
2012.

Fonaments de dret

- Ordre EMO/80/2011, de 27 d’abril, pel qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2012.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
l’acords següent:
Proposta d’acord

1. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació com a festes locals d’aquest municipi de
Vilassar de Dalt per a l’any 2012, les que tot seguit es relacionen:
- 30 d’abril de 2012 - Sants Màrtirs.
- 28 de maig de 2012- Segona Pasqua.
2. Trametre aquest acord a la Direcció de Serveis Territorials del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes d’inclusió al calendari que publica
la Generalitat.
El Sr. Lorca comenta que es proposa fixar com a festes locals el 30 d’abril, Festa dels
Sants Màrtirs, i el dia 28 de maig, Segona Pasqua.
Diu que, com altres anys, han intentat incorporar aquelles festes que tinguessin arrelament
al municipi i a la cultura catalana.
El Sr. Solà manifesta que estan d’acord amb la proposta.
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El Sr. Cusidó també declara que estan a favor de la moció.
La Sra. Julià diu que està d’acord amb la proposta.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat, amb tretze vots a favor.

3.- Mesures de xoc.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000072

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

Celebrades les eleccions municipals el passat 22 de maig de 2011 i constituït el nou
Ajuntament en sessió extraordinària el 11 de juny d’enguany, constatem una situació de les
finances municipals que obliga a prendre un conjunt de mesures de xoc de caràcter
immediat.
Fonaments de dret

-

Art. 21.1.a) i f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.

-

Art. 53.1.b) i g) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
l’acords següent:
Proposta d’acord

1. Donar suport a l’aplicació de les següents mesures urgents a la hisenda de l’Ajuntament:
- Aprovar un Pla de disposició de fons.
- Aplicar una retenció de crèdit al pressupost vigent per reduir la despesa al mínim
imprescindible.
- Cercar una operació tresoreria que permeti mantenir els pagaments mínims fins a
finals d’any d’acord amb les previsions de tresoreria.
2. Donar suport a l’aplicació de les següents mesures urgents a la Societat Municipal
VISERMA:
- Encarregar una auditoria de revisió limitada i procediment acordat que inclogui
una anàlisis de la viabilitat de la societat.
- Elaborar un pla de mesures per reorientar VISERMA i garantir-ne la viabilitat.
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3. Proposar l’inici dels tràmits per a l’establiment d’un servei públic de cementiri i tanatori
en règim de concessió administrativa i nomenar la comissió d’estudi de la implantació del
servei.
4. Modificar l’acord del Ple extraordinari de 7 de juliol de 2011, relatiu al règim econòmic
dels membres de la Corporació, en el sentit de procedir, amb efectes 12 de juny de 2011, a
la congelació efectiva de les remuneracions de les dedicacions parcials de l’Alcalde i dels
Regidors i de les indemnitzacions per les assistències a la Junta de Govern Local, segons
les quantitats establertes en el mandat anterior després del decrement del 5%, és a dir, com
segueix:
- Alcalde: 22.744,32.- euros bruts anuals a percebre en dotze mensualitats.
-

Regidors amb dedicació parcial: 13.174,56.- euros bruts anuals a percebre en dotze
mensualitats.

-

Indemnitzacions assistències JGL: 405.-euros.

5. Elaborar un pla de sanejament per a l’Ajuntament que cerqui l’equilibri financer a tres
anys i que acompanyi el pressupost per al 2012, conjunt que es presentarà en el Ple de
novembre de 2011, així com el preceptiu pla de sanejament per a la societat VISERMA.
El Sr. Oliva introdueix el tema amb la cita del polític català Rafel de Campalans, que diu:
”Política és pedagogia”, i diu que aquest és un dels signes identitaris dels sectors
progressistes d’aquest país, i ell ho tradueix en:”Explicar el que et trobes quan governes”.
Exposa que consideren que és important explicar què s’està fent i amb què s’han trobat, i
que aquest és l’objectiu principal de la moció.
Diu que se centrarà bàsicament en dos aspectes que són: el deute a llarg termini i factures
impagades.
Pel que fa al deute a llarg termini explica que són 23 milions, dels quals 9 i escaig
corresponen a l’Ajuntament i la resta corresponen a la societat municipal Viserma, amb
tota la càrrega financera que això comporta.
En relació a les factures impagades informa que en total sumen 5 milions d’euros, dels
quals 3,3 corresponen a l’Ajuntament i la resta a la societat municipal Viserma.
Comenta que això fa trontollar tot l’edifici municipal i situa especialment a la societat
municipal Viserma en una situació límit.
Afegeix que, en vistes d’aquesta situació, calia adoptar mesures urgents que van obligar a
ajornar les necessàries que havien previst i plantejar aquestes mesures de xoc que es
presenten avui i que s’han estat treballant i elaborant al llarg del mes de juliol.
Pel que fa al primer paquet de mesures, que es refereixen estrictament a l’Ajuntament,
informa que es planteja fer tres coses:
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1r. Aprovar un Pla de disposició de fons. Diu que es tracta d’un conjunt de criteris
objectius que regulin els pagaments, d’acord amb la normativa vigent que regula aquest
aspectes.
2n. Expedient de retenció de crèdit. Comenta que això és fonamental i que a la primera
meitat de l’any s’ha donat el que s’anomena “cicle electoral de l’Economia”, que ha fet
disparar la despesa abans de les eleccions. Explica que hi ha partides que gairebé ja estan
exhaurides i que hi ha un greu problema de tresoreria, i afegeix que s’ha intentat limitar al
màxim les despeses en el que resta de l’any, amb la col·laboració de totes les Regidories.
Informa que la retenció puja a 809.000 euros i que afecta a les subvencions, que aquest any
no es podran concedir, a despeses de personal, despeses financeres, etc. i que s’ha hagut de
prioritzar en funció del que quedava.
Diu que s’ha contactat amb afectats i que han pogut comprovar que hi ha molta
comprensió i molta consciència sobre la situació real de les finances municipals.
3r. Necessitat d’una operació de tresoreria. Explica que s’està negociant sobre aquest
tema, tenint en compte que s’han fet bestretes de caixa a compte de la segona meitat de
l’any i hi ha un greu problema de tresoreria.
En relació a la societat municipal Viserma diu que és el punt negre de les finances
municipals, amb un impagament evident.
Recorda que a l’informe que es va redactar pel novembre del 2010 ja es veia que la
situació era propera a la fallida tècnica, que hi ha hagut deu mesos de paràlisi i diu que
actualment aquesta situació s’ha agreujat.
Informa que això els ha portat a encarregar una auditoria, que hi ha el compromís de tenirla a finals de setembre per poder valorar i entendre quina és la situació real i què es pot fer,
tenint en compte que, per exemple, fins i tot els fons propis estan actualment per sota de la
meitat del capital.
Explica que el Pla de xoc consisteix en separar el que és el nucli de serveis públics que hi
ha del paquet d’immobiliari financer, que és el que ha provocat la situació més greu.
Comenta que s’han d’aplicar uns fulls de ruta a tot el paquet de serveis per aconseguir
equilibrar el seu marge, tenint en compte que els beneficis de les operacions immobiliàries
ajudaven a finançar el dèficit dels serveis i que ara el que generen és dèficit.
També diu que s’han de fer plans a tres anys per tal que els serveis equilibrin despeses i es
puguin cobrir i que es pensa en passar-los a gestió directa des de les corresponents
Regidories.
Així mateix comenta que es vol atacar el paquet immobiliari financer cercant una
restructuració del deute, i també que es vol fer un Pla per desenvolupar la part de Can
Manyer, amb la transferència d’edificabilitat que està pendent de la nau vella a solars
d’equipaments de l’extraradi, mitjançant el desenvolupament de les 50 i escaig vivendes
que hi ha pendents, i amb el marge que doni poder cobrir i tornar la major part dels crèdits
que hi ha concertats per a l’operació Viserma, sense perdre de vista que hi ha altres
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operacions menors que també s’han de resoldre, tal i com ja es va plantejar al Consell
d’Administració.
A continuació explica que s’ha posat en marxa l’operació que tenien més factible per
generar ingressos atípics en aquest exercici, que és la del cementiri mancomunat, que
tindria com a objectiu cercar un major equilibri, juntament amb la retenció de crèdit de
cara a la liquidació del 2011.
Diu que intentaran que es desenvolupi en paral·lel des de la vessant urbanística i de
concessió administrativa i que esperen que estigui enllestit d’aquí a finals d’any.
Pel que fa al tema de les remuneracions dels càrrecs electes informa que, tot i que les
indicacions que donen des de l’ACM avalaven el que es va aprovar al passat Ple, han
considerat que, tal i com està la situació econòmica de l’Ajuntament, el més prudent és
congelar les que s’augmentaven i deixar-les com estaven les retribucions de l’equip de
govern.
Per acabar diu que tenen un calendari d’actuacions a prendre en els propers sis mesos que
tenen com a objectiu deixar clar que hi ha un horitzó a sis mesos en el qual s’ha encarrilat
la hisenda municipal, s’ha reestructurat el deute i s’han generat els ingressos suficients per
poder pagar les factures que hi ha impagades.
Afegeix que aquest horitzó passa per un Pla de Sanejament, per una reestructuració a fons
del Pressupost 2012, per la reestructuració que es comentava de Viserma, per sol·licitar un
crèdit ICO, per una operació de tresoreria, etc.
Comenta que tenen mesurades aquestes actuacions amb una cronologia indicativa que
creuen que els permetrà redibuixar la situació de les finances municipals.
Conclou que la situació és greu, especialment a Viserma, però què amb aquestes mesures i
amb d’altres que s’han d’adoptar consideren que es pot reconduir la situació.
El Sr. Solà manifesta sorpresa per l’explicació i recorda que tres dels quatre partits que ara
formen l’equip de Govern també governaven a la legislatura anterior i han tingut màniga
ampla en els últims mesos pel que fa a les despeses.
Exposa que la major part de les mesures que es proposen són generals, com per exemple
l’aprovació d’un Pla de disposició de fons. Diu que consideren que no s’hauria de debatre
sobre aquest tema que ha elaborat tresoreria tenint en compte la legislació vigent.
Manifesta que tenen un dubte. Pregunta que si aquest Pla assegura el nivell de cobertura
suficient per a la retenció i pagament de les obligacions planificades i estableix la prioritat
de despeses de personal i les obligacions contretes en exercicis anteriors, per què a les
partides que s’han retingut apareixen per exemple 187.000 € de despeses de personal.
També diu que al document figura que Intervenció està preparant les modificacions de
crèdit necessàries per dur a la pràctica els ajustos esmentats i per tal d’assegurar la seva
viabilitat. Pregunta que com es pot debatre sobre això si les modificacions encara no s’han
fet.
Comenta que només es plantegen com a mesures de xoc, estudis i bones intencions.
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En relació al tema de la retenció de 148.000 euros de subvencions d’Esports, Joventut,
Cultura, Cau del Cargol, Casinet, etc diu que podria ser entesa i que les Vetlles d’Estiu no
s’han fet encara i, per tant, no hi ha problema per retenir aquesta despesa.
Diu que també es pot entendre que s’apliqui una retenció en els pagaments de neteja a les
escoles, al nou mercat municipal, al servei de manteniment de parcs infantils o fins i tot les
escombraries.
Però diu que els preocupa els 136.000 € de retencions efectuades a l’àrea de Serveis
Socials (formació continuada, programes de prevenció, emergència social, acollida de
nouvinguts, etc) i comenta que per a ells aquestes havien de ser unes partides intocables.
Exposa que si es diu que es tracta d’un Pla de xoc per mantenir els serveis bàsics i estalviar
tot el que no sigui essencial, han d’interpretar que totes aquestes partides de Serveis
Socials per a l’equip de Govern no són essencials.
Així mateix manifesta que tenen dubtes sobre més de 650.000 € dels poc més de 800.000 €
que es plantegen.
També diu que es vol debatre si és necessari o no cercar una operació de tresoreria, i
demana que s’expliqui en què consisteix per tal de poder-la analitzar.
Comenta que dir que s’està plantejant la possibilitat de fer alguna cosa no és fer un pla de
xoc.
Diu que s’havia parlat de presentar un Pla de Sanejament que curiosament no es planteja
per a aquest any, sinó que es proposa presentar-lo cap al novembre per aplicar-lo al
pressupost del 2012, i no abans del mes d’agost com s’havia dit.
Demana que s’expliqui per què no compleixen amb el que van dir.
Planteja que com a mesura d’estalvi el que es proposa és una congelació efectiva de les
remuneracions d’Alcaldia i Regidories de l’Equip de Govern.
Recorda que fa vint dies es deia que el Govern de Vilassar havia votat reduir el sou de
l’alcalde i dels regidors de Govern en un 10% i comenta que alguna cosa no està bé i que el
números potser no estan tan clars.
Comenta que no volen discutir sobre xifres i que només cal comparar el que es va aprovar
en el Ple del dia 16 de juliol de 2007 i el de 30 de juny de 2010 i que tothom en tregui
conclusions.
Diu que només desitja que totes les comparatives que han vist a l’expedient no les hagi fet
l’equip de Govern, perquè són penoses.
Conclou que votaran en contra de la moció.
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El Sr. Cusidó manifesta que, tal i com ja ha dit el Sr. Solà, les propostes que es plantegen
són teòriques i que de mesures tal qual no n’hi ha cap.
Comenta que el Pla de disposició és un Pla de tresoreria, que la reorientació de Viserma és
evident que s’ha de fer perquè no hi ha cap altra sortida tenint en compte els informes del
2009 que deien que estava en fallida tècnica i que la retenció de crèdits és merament un
instrument perquè els diners quedin retinguts i no vingui cap altre regidor i se’ls gasti en
una altra partida vinculada. Diu que realment no vol dir que s’hagi retallat cap despesa,
sinó que únicament s’han tret els diners de l’aplicació i ningú més els pot utilitzar.
En relació al servei de cementiri diu que hi ha una previsió d’ingressos d’1.200.000 euros,
però exposa que hi ha crèdits hipotecaris al mateix espai per import d’un milió i que això
només dóna un marge de 200.000 euros.
Pel que fa al tema dels sous dels regidors per deixar-los com estaven abans, diu que està
bé, i explica que les persones que tenen dedicació parcial dins del consistori estan
nomenats com a empleats públics i per tant, seria d’aplicació el Decret 8/2010 de reducció,
retenció i congelació de sous. Afegeix que entenen que, ja que s’ha fet així, no tiraran
endavant el que havien proposat de fer una al·legació a l’aprovació del Ple que s’havia fet
inicialment.
Recorda que la seva pretensió com a CEV era que tothom passés a cobrar els trams
d’assistències, cosa que feia estalviar 30.000 € de les quotes de la Seguretat Social.
Respecte al Pla de Sanejament diu que ells havien proposat algunes mesures urgents, per a
algunes de les quals s’està exhaurint el termini per poder aplicar-les o ja s’ha acabat.
Informa que una de les coses que van proposar ells durant la campanya va ser la
recuperació de la recaptació municipal, cosa que també proposa CIU en aquest Ple.
Aclareix que ells consideraven que la recuperació de la recaptació podia comportar un
estalvi per a l’erari municipal d’entre 230.000-250.000 euros anuals, però que això s’havia
de tramitar abans del dia 30 de juny, d’acord amb l’antelació del preavís que figura a les
clàusules del conveni signat amb la Diputació.
També explica que abans del 15 d’agost s’hauria d’haver amortitzat la plaça d’inspector de
la Policia Local que està en pràctiques, al·legant motius econòmics greus i urgents.
Així mateix recorda que van proposar la reducció del servei de recollida de mobles, que va
passar de 30.000 a 130.000 €.
Conclou que amb les mesures que la CEV va proposar es podien estalviar 900.000 €, i que,
tenint en compte el pressupost 2011 encara es podria rescatar una mica més i amb les
previsions de reduccions reals arribar a 1.185.000 euros.
Pel que fa a l’operació de tresoreria diu que es tracta d’un crèdit que s’ha de pagar, que té
una sèrie de comissions, i que s’ha de retornar a 31 de desembre d’aquest mateix any.
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Diu que entenen que suposa pagar molts diners per una qüestió que només és per a sis
mesos i que no resol el problema.
Comenta que ells en el seu moment el que proposaven era fer una operació de crèdit de
legislatura. També fa notar que ara el Govern ha ofert la possibilitat dels plans ICO, que es
garanteixen amb un 25% del PTE, sense comissions, i que són per pagar deute antic.
Continua dient que els preocupa que el romanent de tresoreria de l’exercici anterior es va
tancar en negatiu d’1.200.000 euros aproximadament, i que dintre de l’exercici del 2011
s’ha de donar sortida econòmica i dotació pressupostària a aquest import, i que cap de les
mesures que s’han presentat ara va en aquesta línia.
Fa notar que, després de donar compte sobre un romanent de tresoreria negatiu, en el
següent Ple s’hagin d’aprovar mesures per cobrir aquest romanent.
Diu que en el seu moment l’anterior consistori va portar mesures però que aquestes no es
van poder aplicar perquè no van comptar amb els vots suficients per tirar-les endavant.
Comenta que això s’ha obviat i demana que s’expliqui com es formalitzarà aquest
requeriment que s’ha de complir d’immediat.
També diu que no han vist cap més proposta de reducció de deute i que això és el que els
preocupa actualment.
Exposa que el pressupost és prorrogat i que en ell es preveuen una sèrie d’ingressos que hi
havia al 2010 però que al 2011 no hi seran, i que això vol dir que el desviament que es
produeixi d’aquí a final d’any serà molt més elevat tenint en compte les factures que poden
haver-hi i les previsions que es puguin fer.
Conclou dient que la visió que tenen de la situació d’aquí a final d’any és molt dolenta.

La Sra. Julià diu que dins les vuit mesures observa que hi ha manca d’informació, i que
per exemple, i tal i com deia el Sr. Solà, es parla d’una operació de tresoreria però no
s’explica en què consistirà.
També es queixa del canvi constant que es produeix en les dades de sous, etc.
Per acabar comenta que celebra que al final es congelin els salaris, però que considera que
encara es podrien haver abaixat més tenint en compte la situació actual de l’Ajuntament i
que hi votarà en contra.

El Sr. Oliva aclareix que un Pla de disposició de fons efectivament és una mesura tècnica,
però diu que hi ha d’haver la voluntat política per tirar-lo endavant i la majoria per fer-ho,
cosa que no s’havia produït en els darrers deu mesos.
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Pel que fa al concepte de retenció, diu que efectivament vol dir que de les partides que hi
ha retens una part, però que això no significa que eliminis aquell servei.
Li diu al Sr. Solà que no es treuen serveis essencials sinó que elimines una part d’aquella
partida, i que s’ha buscat, conjuntament amb els tècnics de l’àrea, quina part es podria
suprimir sense que per això deixin de ser bàsiques.
En relació al personal diu que la part que es retè és la que correspon al 5% que es va haver
de retallar en el seu moment per prescripció del Govern, i que d’aquesta manera queda
alliberada.
Respecte al concepte d’operació de tresoreria explica que és un crèdit que s’ha de tancar
dins el mateix exercici i que una directriu de la Direcció General de Política Financera
preveu que es pugui renovar en aquells casos en què sigui necessari, i diu que és l’única
solució en aquests moments i que per això s’ha hagut de fer un pla.
També vol deixar clar que no es desdiuen de fer un Pla de Sanejament, que a més haurà de
ser per a tres anys, però que ha d’estar ben elaborat, amb rigor, i tenint clar que les coses
que s’incloguin es podran executar.
Afegeix que s’han marcat la data de novembre per anar acompanyat del pressupost 2012,
que és on s’haurà d’aplicar la reestructuració dels serveis municipals per fer viable i
equilibrat l’Ajuntament.
En relació al comentari del Sr. Solà en què feia al·lusió als tres grups que estaven a
l’anterior Govern, li recorda que el Govern era de quatre i que CIU també hi formava part,
si més no, durant tres anys i nou mesos i que el deute que s’ha creat també és el resultat
d’aquest període.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Cusidó diu que ha estat moderada i amb propostes i que
és cert que algunes mesures són més teòriques que altres, però que hi ha algunes que
fixaran unes pautes, d’altres on s’han introduït un concepte de rigor, etc, que en realitat són
bastant pràctiques.
Respecte al tema del cementiri explica que s’ha decidit crear una comissió per estudiar a
fons qui marge té.
Sobre les remuneracions diu que el règim dels treballadors suposa unes retribucions
periòdiques significatives i no crear un règim de privilegis per als polítics sinó pagar la
Seguretat Social, cosa normal i corrent en un estat democràtic.
Quant a les tres mesures que proposa la CEV, que permetrien tenir un estalvi de 900.000 €,
diu que no hi renuncien, però que això no es pot fer d’un dia per l’altre.
Explica que la recollida de mobles és una concessió i que no es pot suprimir sense
indemnitzar i que s’ha d’anar amb compte amb l’amortització de la plaça d’inspector
perquè hi ha uns drets adquirits i un procés selectiu en marxa i es podria acabar als
tribunals i haver de pagar una indemnització, tot i que el tema s’està estudiant i podria
haver una solució a mitjà termini.
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També confirma que es té intenció de demanar els fons ICO, que són 300.000 o 400.000 €
que permetran tapar algun petit forat, però que s’ha de mirar molt bé la lletra petita per
tenir en compte les condicions que s’han de complir durant la legislatura, que en una
primera versió eren bastant draconianes i que sembla que s’han modificat.
En relació al romanent negatiu de tresoreria d’1,2 milions pendent del 2010 diu que
efectivament entre setembre i novembre quedarà resolt perquè s’inclourà dins les mesures
previstes.
Explica que, en estar prorrogat el pressupost del 2010, hi ha ingressos que no són
previsibles, singularment el cànon de l’aigua, i diu que per això era tan important fer la
retenció de crèdit més l’operació del cementiri que els pot permetre anivellar el pressupost.
Per acabar respon a la regidora del PP, que ha dit que hi ha manca d’informació, i li diu
que té tota la documentació a la seva disposició i que es pot adreçar als tècnics per
preguntar el que calgui.
Sobre la congelació de sous contesta que han cregut que és una mesura positiva en aquest
moment i fa notar que en aquest Ajuntament s’apliquen uns imports bastant més baixos
que en d’altres i que cal reflexionar sobre quina funció fa cadascú i quina feina fa en funció
del que cobra, i no fixar únicament l’atenció en els membres de l’Equip de Govern.
L’alcalde aclareix que el que es planteja no és una aposta del regidor d’Economia sinó que
és del conjunt de l’Equip de Govern.
També fa constar que, en relació als serveis socials bàsics, hi ha reajustament conjuntural
que no afectarà a l’atenció i que es compromet a què això es compleixi perquè és
fonamental.
Ressalta que la presentació del Pla de Sanejament i del pressupost 2012 és una qüestió
bàsica sobre la que s’haurà de dialogar i diu que es comprometen a tenir tots els contactes
que siguin necessaris perquè es tracta d’una qüestió de poble fonamental més enllà de la
disputa política.
Diu que avui es plantegen unes propostes d’actuació immediates i demana capteniment.
Manifesta que voldria que de cara a la tardor es poguessin treballar i acordar aquests temes
que són tan essencials per poder precisar la capacitat d’actuació d’aquest mandat.
Afegeix que per al gener del 2012, no precisat al full de ruta que ha comentat en Benet
però si al del conjunt del Govern, cal posar-se d’acord amb un Pla d’Actuació Municipal
que ha de definir allò que serà realitzable durant el mandat.
La Sra. Ruhí manifesta el seu agraïment per la preocupació que han mostrat pels Serveis
Socials, especialment quan a la Generalitat estan retallant aquests aspectes.
Explica que com a regidora de Serveis Socials ha parlat amb cada una de les persones que
integren l’equip de treball i diu que ha quedat meravellada del servei que es dóna en aquest
poble, especialment si es compara amb els serveis que s’ofereixen en altres municipis.
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Aclareix que el que s’ha fet és reajustar partides que no s’havien gastat, però que en cap
cas en tirarà enrere.
El Sr. Solà agraeix la mà oberta que s’ha ofert des d’Alcaldia per poder parlar de tots
aquests temes, encara que en aquests dos mesos no han rebut cap trucada per poder parlar
de cap tema.
En relació al que ha comentat el Sr. Oliva diu que no s’estava referint tant a qui és el
causant del dèficit, sinó a la seva lectura d’economia que deia que ens els darrers mesos,
previs a unes eleccions, s’havien gastat moltes partides de les quals ara ja no es disposa, i
recorda que en aquest període CIU ja no formava part de l’Equip de Govern.
Comenta que si realment s’estalvia en coses que es consideren essencials, entenien que el
que si suprimien 136.000 € era perquè no se li donava la importància que tenen aquests
programes i que això els semblava preocupant.
Insisteix en què qui va dir que farien un Pla de Sanejament abans de l’agost va ser l’Equip
de Govern i que ells entenien que aquest Pla es podria aplicar de cara al Pressupost 2011, i
que ara es diu que es farà per aplicar-se al Pressupost 2012, cosa que no els sembla bé.
Insisteix en què les propostes són ambigües.
El Sr. Cusidó comenta que el regidor d’Hisenda s’ha incorporat a l’equip ara, però que la
situació de l’Ajuntament no és nova i que tan hereu del deute és qui ha pujat ara al carro
com els que ja hi eren i que tots han de ser els que han de fer sortir l’Ajuntament d’aquesta
situació i portar coses creïbles, coses que realment retallin el deute municipal.Diu que tot el
que s’ha dit són paraules però no fets.
Pel que fa al tema de la Seguretat Social que ha comentat el Sr. Oliva diu que ells
consideren que són maneres i que 31.000 € són ben bons, igual que altres coses que han
proposat.
En relació al tema de la concessió de la recollida de mobles diu que potser sí que s’hauria
de pagar una indemnització, però que s’hauria de veure si aquesta concessió és correcta o
no, perquè no es veia clar en el seu moment.
Sobre el tema de l’inspector diu que els motius econòmics poden permetre retallar la plaça
i amortitzar-la. Comenta que a la persona que l’ocupa se li ha pagat una carrera, l’Escola
de Policia, etc, i que a més, amb el que està cobrant de sou més hores durant aquests anys
probablement a l’Ajuntament li sortirà a compte.
Manifesta que considera que s’haurien de prendre mesures econòmiques ja i no esperar al
setembre-novembre.
Insisteix en què el deute de l’any anterior hauria d’estar cobert perquè és obligatori i no es
pot anar ajornant.
Agraeix les dades que ha facilitat avui el regidor d’Hisenda sobre el deute de l’Ajuntament
i Viserma i sobre les factures impagades, que en total sumen uns 28 milions, i li comenta
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que al marge de les seves previsions, segurament sorgirà una desviació de finançament
d’aquí a final d’any i s’arribarà als 30 milions d’euros amb el pressupost consolidat.

La Sra. Julià insisteix en què les retribucions dels regidors encara haurien de ser més
baixes tenint en compte la situació de Vilassar, que no és raonable haver de retallar en
altres aspectes, i que no troba bé que es faci en base a una comparació amb els altres
municipis.

El Sr. Oliva recorda que a la darrera Comissió Informativa va convidar als grups de
l’oposició a mantenir totes les reunions informatives que calguessin i diu que l’oferta
continua.
Avança que al mes de setembre tenen intenció de posar en marxa el Consell de Comerç i
Promoció Econòmica i que la proposta serà crear tres grups de treball intern: un de
Comerç, un de Promoció Econòmica i, si ho consideren oportú, també un de Finances
Municipals, perquè consideren que la situació és prou greu com per intentar sumar el
màxim d’idees.
En relació al tema de l’inspector, convida el Sr. Cusidó a seure amb ell o amb el secretari i
parlar sobre en quina situació es troba el concurs.
Insisteix en què s’ha de treballar amb rigor i no presentar un Pla de qualsevol manera.
Comenta que el principal problema que s’han trobat ha estat de caixa i no tant de dotació
pressupostària, i diu que això s’ha de resoldre perquè és urgent i un tema del dia a dia.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb set vots a favor dels
regidors del GEVD, OXV, ERC i PSC i sis vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP.

4.- Aprovació inici expedient per la prestació dels serveis funeraris mitjançant
contracte de gestió de serveis públics i designació de la comissió d'estudi de
l'establiment del servei.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000069

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

1. Actualment el servei de cementiri es presta mitjançant un conveni amb el Bisbat de
Barcelona de data 5 de maig de 2005 aprovat en sessió plenària de 25 de novembre de
2004 pel qual l’Ajuntament de Vilassar de Dalt gestiona el Cementiri Parroquial.
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L’actual cementiri parroquial no podrà absorbir les necessitats futures, a més, és
necessari incorporar el servei de tanatori, que actualment no es presta, per tal de dur una
gestió integral dels serveis funeraris. Tenint en compte que aquests serveis requereixen
una inversió molt important que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt no pot assumir, s’ha
considerat oportú gestionar el servei de forma indirecta, mitjançant un gestor
especialitzat que pugui afrontar aquesta inversió.
2. Vist l’informe de Secretaria que figura a l’expedient.
Fonaments de dret

Arts. 25.2.j) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (LRBRL).
Arts. 66.3.j) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Art. 2 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre Serveis Funeraris.
Arts. 142 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’activitats, obres i serveis dels ens locals (ROAS).

Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
l’acords següent:
Proposta d’acord

1. Aprovar l’inici de l’expedient per la prestació dels serveis funeraris públics municipals
mitjançant contracte de gestió de serveis públics, modalitat concessió administrativa, amb
execució d’obra.
2. Designar els membres que integraran la Comissió d’Estudi encarregada d’examinar i
validar la documentació necessària per a l’establiment dels serveis funeraris públics
municipals, que es relacionen a continuació:
President: L’Alcalde, Sr. Xavier Godàs Pérez
Vocals:
Regidor d’Economia, Sr. Benet Oliva Ricós
Regidora de Via Pública, Manteniment i Serveis, Sra. Imma Ninet Galofré
Un Regidor/a en representació de l’oposició.
L’Arquitecte municipal, Sr. Jordi Armengol Carrasco
L’Arquitecte de l’OTM, Sr. José Fernández Rodríguez
L’Arquitecte redactor del POUM: Sr. Xavier Soriano Gabarró
L’Enginyer municipal: Sr. Antonio Mateos Fernández.
El Secretari: Sr. Gustau Roca Priante
L’Interventor: Sr. Sergi Grau Piniella
Actuarà com a Secretari/a un funcionari/a de la corporació
3. Notificar el present acord a totes les persones designades al punt anterior.
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La Sra. Ninet exposa que, tal i com ja s’ha dit a la moció, l’actual cementiri no podrà
absorbir les necessitats futures i que el que es porta a aprovació del Ple és l’inici de
l’expedient per portar a terme la gestió del cementiri-tanatori, amb la designació de la
Comissió que haurà de validar la documentació tècnica del servei.
Comenta que aquest és el primer tràmit del procés.
El Sr. Solà diu que es tracta de trobar una font d’ingressos atípics, però que no s’ha tingut
en compte si es tracta d’una necessitat real. Pregunta si s’ha valorat quantes persones
moren o si el tanatori que tenim a l’Hospital de Sant Pere és suficient o no, o si realment
del que es tracta és d’una font d’ingressos extraordinaris per al 2011.
Manifesta que creuen que aquest és el missatge i que no és correcte. Diu que la prioritat de
contenció-reducció es planteja per davant d’una necessitat de tanatori o de cementiri.
Comenta que sap que malauradament els ingressos normals van desapareixent, però diu
que cal buscar fórmules.
Recorda que un dels punts del pacte de Govern deia que calia determinar l’increment de
tributs entre l’IPC i el 5%, i diu que això comportarà que aviat s’apliqui un increment
d’impostos.
Declara que tenir un tanatori privat en el terreny on es planteja suposa que el que es va
preveure al Pla General després de molts esforços no serà el que toca i s’haurà de fer un
Pla Especial per regular-ho.
Afegeix que això es pensava que seria immediat i que es podria fer al 2011, però que ara,
com que s’està revisant el POUM, s’haurà d’introduir com a modificació, i un cop aprovat
el POUM definitivament es podran iniciar els tràmits del Pla Especial, cosa que suposarà
no disposar del recurs legal per poder col·locar-hi el tanatori fins a finals de l’any 2012.
Insisteix en què els preocupa que aquests ingressos no es puguin comptabilitzar per al 2011
i possiblement tampoc per al 2012 i que no saben què pensar de la saviesa en temes
urbanístics i en temes econòmics de l’Equip de Govern.
Diu que es planteja un contracte de gestió de servei públic amb modalitat de concessió
administrativa amb execució d’obra, i que això és una externalització de servei públic.
Recorda que ells plantejaven que alguns serveis es podien externalitzar, cosa que no
compartien molts dels grups.
Comenta que els preocupa que no passi com al mercat nou de Can Robinat en què es va dir
als paradistes que no vendrien fruita fresca dins l’àrea del Sorli i no ho han complert.
Conclou que no considera que el procés sigui correcte però que tampoc hi votaran en
contra. Per tant, anuncia que s’hi abstindran.

El Sr. Cusidó recorda que l’any 2005 l’Ajuntament va absorbir el cementiri parroquial i diu
que ara es proposa l’externalització i incorporar el terreny del camp de futbol.
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Comenta que en aquest espai s’havia previst ampliar l’equipament esportiu i l’aparcament
del complex.
També diu que hi ha càrregues financeres per un milió d’euros i que això suposa que
només quedi un marge de 200.000 € amb aquesta operació, i pregunta si val la pena per 50
anys no tenir aquest espai per destinar-lo a altres serveis.
Fa notar que la necessitat del cementiri ve donava per la necessitat d’ingressos atípics, però
que això està agafat amb pinces.
Pregunta que com queden els drets de propietat de 50 anys que es preveuen a la parròquia,
que es va pactar que es respectarien quan es va acordar el canvi de gestió.
Comenta que això suposarà un increment de costos del servei i pregunta si es té una
previsió sobre aquesta qüestió perquè les obres s’hauran de pagar i algú les haurà
d’assumir. Afegeix que segurament tindrà repercussió en els usuaris.
Així mateix pregunta que què passarà amb els empleats que realitzen ara el servei, i amb
els de l’empresa especialitzada que hi està treballant.
També pregunta que com quedarà la inversió que es va fer al tanatori de l’Hospital de Sant
Pere.
Es planteja també la pregunta sobre què passarà amb el cementiri actual.
Conclou que hi ha molts aspectes que s’ha de determinar i que són preocupants, i que no es
van tenir en compte quan es va fer l’absorció l’any 2005.
Diu que, abans de passar-lo a mans privades, caldria tenir-ho tot ben clar.

La Sra. Julià comenta que la quantitat de persones que moren anualment al municipi no és
molt elevada i pregunta si és realment necessari que hi hagi un nou cementiri tenint en
compte la situació que hi ha a l’Ajuntament i els costos que això representaria.
Anuncia que s’hi abstindrà.

La Sra. Ninet comenta que no li sembla bé el comentari que ha fet la Sra. Julià en relació al
nombre de persones que moren al municipi.
Respecte a la moció diu que s’està iniciant un expedient i que es crearà una comissió que
valorarà el que s’està debatent.
Explica que la pròpia parròquia ha informat que hi ha una saturació al cementiri i que
s’està fent petit.
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Manifesta que està d’acord en què això suposarà uns ingressos de 200.000 € per a
l’Ajuntament, però que són benvinguts.

L’alcalde manifesta que vol fer èmfasi en què no es tracta únicament en una qüestió
d’ingressos, perquè el que pugui arribar d’una concessió administrativa no resol res, i que
s’ha de parlar de què es tracta d’un servei públic.
Destaca que s’ha de fer aquesta comissió per vetllar perquè tots els elements quedin
contrastats i controlats.
Confirma que el cementiri està obsolet, que en tres anys no es poden generar nous nínxols
perquè no hi ha espai i que això suposa haver de cobrir una necessitat objectiva i entomar
aquesta responsabilitat pública a la qual s’ha de donar resposta.
Respecte al tema de l’externalització manifesta que comparteix que, en termes de gestió, és
molt probable que en algunes ocasions sigui necessari que una entitat o un privat gestioni
recursos públics.
Diu que el que cal és que es garanteixi la responsabilitat pública d’allò que es fa, al marge
que la gestió la porti un tercer.
El Sr. Solà diu que agraeix el canvi de tarannà polític respecte al tema de les
externalitzacions perquè a debats com el de la Massa s’havia dit que no i ell va ser l’únic
que es va declarar a favor.
Comenta que si ell ha dit que es tractava d’un tema d’ingressos és perquè així ho havia dit
el propi Equip de Govern.
També li diu a la Sra. Ninet que és normal que quan es parla d’un cementiri o d’un tanatori
s’hagi de comptabilitzar la gent que es mor.
Diu que al POUM és fonamental col·locar els equipaments i les zones verdes i lamenta que
ara s’hagin de fer. Demana que se sigui curós amb aquest tema.

El Sr. Cusidó li comenta a la Sra. Ninet que el cementiri no està gestionat per la parròquia
des de l’any 2005 i que no creu que hi pugui dir sobre aquest tema perquè no se n’ocupa.
Insisteix en què 200.000 € per una concessió de 50 anys és un preu irrisori, i que no
compensa si es té en compte que es perd un espai tant important dins un equipament
esportiu.
Respecte al que ha dit l’alcalde sobre externalitzacions diu que aquest procés afecta al
personal propi que ha de passar a una empresa externa, i que s’ha de garantir que aquest
personal tingui les mateixes retribucions que té a l’Ajuntament, i que a més cal tenir en
compte que aquesta empresa haurà de tenir benefici industrial (6%), més l’IVA
corresponent (18%), i que en conjunt pot suposar haver de pagar el servei un 24% per
sobre del cost real.
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Comenta que no comparteix aquesta línia perquè són contraris a externalitzar serveis, sinó
tot el contrari: internalitzar el servei de recaptació perquè suposaria un estalvi important
que es podria destinar a altres finalitats.
Anuncia que s’abstindran a la votació.
L’alcalde recorda que resta pendent de determinar el representant de l’oposició per formar
part de la Comissió de Seguiment.
El Sr. Cusidó diu que ho parlaran entre ells i que ja nomenaran al seu representant.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb set vots a favor dels
regidors del GEVD, OXV, ERC i PSC i sis abstencions dels regidors de CIU, CEV i PP.

5.- Elevar al Ple l'informe d'Intervenció 34/2011, de 18 de maig, relatiu a les
resolucions adoptades contràries a les notes d'objeccions efecturades.
El Sr. Lorca explica que el que es fa és donar compte al Ple d’un informe d’Intervenció en
què posen de manifest les seves objeccions a una sèrie de mesures que va adoptar el
Govern en la darrera legislatura.
Comenta que la situació econòmica que abans comentava el regidor d’Economia no és res
nou i que ve de temps enrere i que es va voler adoptar mesures per intentar tirar endavant
l’obtenció de pòlisses de tresoreria que permetessin donar una major liquiditat.
Aclareix que això només es podia fer si es comptava amb la majoria suficient per tirar
endavant la proposta i que no va ser possible per diferents motius.
Exposa que no podien aturar el funcionament de l’Ajuntament i que van considerar que no
podien deixar de pagar a proveïdors perquè sinó aquests deixaven de servir productes
necessaris com els de la guarderia.
Comenta que van tirar endavant els pagament, amb la previsió que es poguessin aprovar
unes operacions de tresoreria més endavant.
Aclareix que els comerciants del poble van ser els primers beneficiaris d’aquestes mesures
que es van prendre.
Diu que Intervenció va fer aquest informe perquè considerava que s’estaven comprometent
els pagaments previstos d’acord amb la legislació i que podien veure’s afectades les
nòmines, tot i que estaven garantides fins al mes d’octubre i ja hi hauria un nou govern que
podria concertar les operacions de tresoreria.
Recorda que el regidor d’Economia ja ha explicat que actualment s’està treballant per
aconseguir-les i mantenir el funcionament de l’Ajuntament.
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6.- Ratificació Decret 544/2011, d'aprovació del conveni Ajuntament, Imvaur
Construcciones, SL i Banc de Sabadell de reconeixement del deute i calendari
pagaments d'obres biblioteca, i aprovació de la delegació a l'alcalde per poder
modificar el calendari.

Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000073

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

1. Per Decret d’Alcaldia núm. 544/2011, de 18 de maig, es va aprovar el conveni entre
Ajuntament de Vilassar de Dalt, Imvaur Construcciones SL i Banc de Sabadell de
reconeixement del deute i calendari de pagaments derivats de les obres de construcció
de la Biblioteca de Can Manyer, que es transcriu literalment a continuació:

“DECRET NÚMERO 544/2011
REF: Número d’expedient DECH2011000089.
Assumpte

Conveni entre l’ajuntament de Vilassar de Dalt, la societat Imvaur
Construcciones SL i l’entitat Banc de Sabadell, SA, de reconeixement del
deute i calendari de pagaments derivats de les obres d’adequació de l’edifici
existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova biblioteca de
Vilassar de Dalt.
Relació de fets

1. Per acord de Ple adoptat en sessió ordinària de 23 de setembre de 2009 es va
resoldre adjudicar provisionalment el contracte d’obres per a l’execució del
“Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a
equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt” a l’empresa
Imvaur Construcciones SL per import de 2.111.855,01.-euros, IVA exclòs, que
implica una baixa del 18,03% respecte el preu de licitació; amb una reducció
de la durada de l’obra de 60 dies; amb una ampliació del període de garantia de
24 mesos; amb una previsió de variacions en amidaments del 3,60%; i unes
millores valorades econòmicament per import 92.847,45.-euros, IVA exclòs.
2. Per Decret d’alcaldia número 1048 de 22 d’octubre de 2009, es va resoldre,
de conformitat amb l’article 135.4 de la LCSP i d’acord amb la delegació del
Ple de 23 de setembre de 2009, adjudicar definitivament el contracte d’obres de
constant referència a l’empresa Imvaur Construcciones SL.
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3. En data 28 d’octubre de 2009 es va formalitzar en document administratiu el
contracte d’obres de constant referència amb l’empresa Imvaur Construcciones
SL.
4. Per tal de finançar la realització de les obres, IMVAUR
CONSTRUCCIONES SL va subscriure amb l’entitat BANC DE SABADELL,
S.A. un contracte mercantil de Facturatge (“factoring”), en la modalitat de
finançament per Descompte, que va ser formalitzat en data 11 de març de 2010
davant del Notari de Castelldefels Sr. José Victor Lanzarote Llorca, i inscrit
amb el número 137 del Llibre Registre. L’entitat de crèdit compareix en aquest
document per tal de donar compliment als termes de l’esmentat contracte, atès
el seu evident interès en el contingut del conveni, en senyal de conformitat, i
als efectes adients.
5. Atesa la situació actual de dificultats en la tresoreria municipal, l’empresa
constructora i l’Ajuntament, a instàncies d’aquest últim, han dut a terme
converses per tal de regularitzar la situació referent als pagaments i establir les
actuacions necessàries per a garantir l’execució del contracte.
6. Vist l'informe conjunt de secretaria-intervenció.
Fonaments de dret

Art. 25.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP) relatiu a la llibertat de pactes.
L'òrgan de contractació d’aquest expedient és el Ple de d’acord amb l’article
22.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL) en la redacció donada per la Disposició addicional segona, apartat
1er, de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic
(LCSP); i l’article 52.1.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. Per la
qual cosa, aquest decret haurà de ser ratificat per acord de Ple
Resolució

1. Aprovar el conveni a signar entre Imvaur Construcciones SL, l'Ajuntament
de Vilassar de Dalt i l’entitat Banc de Sabadell SA, de reconeixement del deute
i calendari de pagaments derivats de les obres d’adequació de l’edifici existent
de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la nova biblioteca de Vilassar
de Dalt, que s'adjunta com a annex d'aquest decret.
2. Aprovar la liquidació d’interessos de demora vençuts,per import de
9.785,34 € i la liquidació de costes per despeses financeres derivades de la
demora en el pagament,per import de 3.474,84 €, amb càrrec a la partida
pressupostària 11.02.93400.3590000 “Altres despeses financeres”.
3. Aprovar la compensació de factures derivada del lloguer de la Nau de Can
Valls, amb les millores oferides pel contractista i aprovades per acord de Ple de
28 de gener de 2010, per import de 31.412,97 €
4. Aprovar el Pla de Pagaments segons l’establert al punt cinquè del conveni
que s’adjunta.
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5. Aprovar la liquidació d’interessos derivada del Pla de Pagaments del punt
anterior,per import de 48.181.75 €.
6. Aprovar provisionalment i segons estimació la quantitat de 9.354,44 €,
corresponents costos de cobrament i resta de despeses i perjudicis del
contractista com a conseqüència de la modificació de la forma de pagaments
establerta al contracte i de l’aplaçament convingut. Fet el penúltim pagament,
hom procedirà a practicar la pertinent liquidació, abonant-se el saldo que en
resulti a qui en sigui creditor, en l’últim dels venciments previstos en el pla de
pagaments, es a dir, el dia 1 de Juny de 2012.
7. Ratificar el present Decret pel Ple de la corporació com a òrgan competent
d’aquest contracte.
8. Notificar el present decret a Imvaur Construcciones SL i a Banc de Sabadell
SA.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
l’acords següent:
Proposta d’acord

1. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 544/2011, de 18 de maig, pel qual es va aprovar el
conveni entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, la societat Imvaur Construcciones SL i
el Banc de Sabadell de reconeixement del deute i calendari de pagaments derivats de
les obres de construcció de la Biblioteca de Can Manyer.
2. Delegar a l’Alcalde l’aprovació, a proposta del Regidor d’Economia, de les
modificacions del conveni signat amb Imvaur Construcciones SL, sempre que suposi
una millora de les condicions establertes per a les dues parts.
3. Notificar el present acord a Imvaur Construcciones SL.
4. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.
El Sr. Oliva comenta que es proposa ratificar el decret que es va fer en el seu moment per
tal de trobar sortida al problema de finançament de l’operació de la biblioteca a través
d’aquest factoring.
Explica que la previsió és que es pugui percebre la subvenció al 2012 si les finances de la
Generalitat ho permeten i diu que s’està preparant una nova operació per tal que també hi
hagi una cessió de crèdit per part de la Generalitat, cosa que pot permetre que s’abarateixi.

El Sr. Solà comenta que s’està parlant d’una subvenció del PUOSC que té un import de
700.000 € i que el pressupost de l’obra en realitat és de 3.000.000 €, cosa que és
fonamental.
Pel que fa a la qüestió de les subvencions que venen o no venen, diu que els sorprèn que a
vegades es digui que no es volen, cosa que ha passat entre el 2008 i el 2010, com és el cas
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del PUOSC de La Tela, l’Escorxador o l’ascensor, als quals es va renunciar perquè es van
fer servir els plans Zapatero.
També diu que cal saber quin és el cost real de la biblioteca, perquè a ell, en període
electoral se li va dir que era la part que corresponia a l’Ajuntament era el 30% i en canvi la
realitat és que ha d’assumir el 70%.
Exposa que, entre el que costen els projectes, que estaven valorats en 240.000 €, que han
rebut una subvenció de 25.000 €, i l’obra, el cost final serà de 2.800.000 €, que s’haurà de
finançar amb els 700.000 € del PUOSC, els 330.000 € i escaig de la Diputació de
Barcelona i l’aportació del propi Ajuntament, que serà d’1.800.000 € aproximadament.
Recorda que als debats electorals ja va dir que era una llàstima, però que en un període de
crisi com l’actual calia tenir en compte que aquest import és molt elevat.
Manifesta que els sorprèn que s’hagi fet aquest decret, i d’altres que també fan referència a
aspectes econòmics, quatre dies abans de les eleccions.
Comenta que el cost de l’operació que es proposa és al voltant dels 102.209,34 €, i que el
termini que hi ha per retornar 1.683.504 € és molt curt i s’acaba al juliol de 2012.
Diu que el que s’ha fet aquí és un crèdit encobert, que no s’ha fet a altres llocs ni a altres
industrials, però que en alguns aspectes s’arriba al 8%.
Declara que no estan d’acord amb aquest tipus de mesures i en què en una època de
retallades en els costos que no són essencials s’hagin de gastar 102.000 € perquè s’han
incomplert uns compromisos com a pagadors.
Així mateix diu que hi ha molt pocs pagaments fins al desembre, però que la part grossa
s’ha de pagar l’any 2012, quan s’haurà d’aplicar un Pla de Sanejament, i demana serietat.

El Sr. Cusidó diu que, tal i com figura a la moció, hi ha un deute i una sèrie de costos, que
s’hauran de pagar en uns terminis i que si no es fan efectius generaran uns interessos de
demora.
Comenta que, en comptes de retallades, el que es va produint és un increment de les
despeses, que no van en la línia que s’hauria de seguir.
Manifesta la seva preocupació pel punt de l’ordre del dia anterior i sobre el qual no han
pogut intervenir, tot i que creu que s’hauria pogut oferir un torn de paraules als grups.
Diu que si haurà feina per poder pagar al personal d’aquí a finals d’any, com es pot
comprometre a afrontar aquests nous pagaments, que suposen 400.000 € abans de 31 de
desembre i la resta fins a juliol 2012 i declara que això consideren que no és possible
perquè els recursos de l’Ajuntament estan molt minvats.
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Diu que l’alcalde anterior, abans de marxar, va fer una petició de 371.000 € d’avançament
de la segona part de l’IBI i que aquests diners es van destinar a pagar a determinats
proveïdors, i no precisament els més antics tal i com marca la llei.
Manifesta que això no està bé i que fins i tot es podria entendre en termes de prevaricació
perquè es van anteposar a uns criteris tècnics i al que determina la normativa actual sobre
la Hisenda Municipal.
Insisteix en què segurament no es podrà complir amb els pagaments a què s’ha compromès
l’Ajuntament, tot i que voldrien que això fos possible i anuncia que hi votaran en contra.

La Sra. Julià declara que això ho veu com un augment de despesa, que no veu cap
possibilitat d’obtenir algun ingrés i que, per tant, hi votarà en contra.

El Sr. Yelo comenta que vol matisar algunes xifres que s’han esmentat.
Explica que el total de subvenció que paga la Diputació i la Generalitat a través del
PUOSC és d’1.350.000 €, que suposa pràcticament el 50%.
També informa al Sr. Solà que el projecte no només comptava amb la subvenció de 25.000
€ del PUOSC, sinó que també es disposava d’una subvenció de Diputació de 114.000 €.
Afegeix que a més hi ha la subvenció de Diputació de 333.333 € més la de 700.000 € del
PUOSC que la Generalitat ha dit que pagarà al 2012.
Així mateix comenta que hi ha una subvenció de 200.000 € per al mobiliari corresponent a
l’anualitat del PUOSC 2011.

El Sr. Solà diu que vol puntualitzar que ells disposen de dades obtingudes directament de
la Generalitat en relació a les demandes del quinquenni 2008-2012 i que han fet l’esforç de
mirar els BOP per poder fer una valoració i que li sap greu que els números no siguin els
que ha facilitat el regidor.

El Sr. Cusidó insisteix en què l’Ajuntament no té capacitat financera i diu que això
afectaria al percentatge d’endeutament que té actualment l’Ajuntament.
Demana que se’ls faci arribar la previsió de tresoreria fins a 31 de desembre de 2011 per
poder comprovar si aquests pagaments són factibles.
El Sr. Oliva diu que s’està preparant un operació de tresoreria que està mig lligada amb el
Banc de Sabadell per tal de solucionar aquests problemes i que el tema dels pagaments de
la biblioteca s’ha de resoldre.
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L’alcalde diu que es pot arribar a determinar una xifra exacta en relació a l’import que s’ha
de pagar i que es pot informar sobre aquest tema a la població perquè amb el ball de xifres
que hi ha hagut la cosa no ha quedat prou entenedora.

El Sr. Cusidó declara que, per donar un vot de confiança a la proposta, s’abstindran a la
votació.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb set vots a favor dels regidors del
GEVD, OXV, ERC i PSC, dues abtencions dels regidors de la CEV i quatre vots en contra
dels regidors de CIU i PP.

7.- Ratificació Decret del President de l'Organisme Autònom del Museu Arxiu
Municipal núm. 12/11, de 19 de maig, pel qual es va aprovar l'expedient de crèdit
extraordinari 1/2004.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000075

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

1. Per Decret del President de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal núm.
12/11, de 19 de maig, es va aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 1/2011, que es
transcriu literalment a continuació:

DECRET NÚMERO 12/2011
REF: Número d’expedient DECM2011000011.
Assumpte

Expedient 1_2011 de Modificació del pressupost prorrogat del Museu Arxiu
Municipal, per crèdit extraordinari finançat amb aplicació del Romanent de
Tresoreria per a despeses generals.
Relació de fets.
1. Per poder regularitzar el pagament de les obligacions que es detallen a
continuació, per a les quals la consignació pressupostària és insuficient o no n’hi
ha en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de crèdit
extraordinari que cal finançar mitjançant l’aplicació del romanent de tresoreria
per a despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents.
2. Aquesta modificació és conseqüència de l’existència de diversos pagaments
efectuats com a l’empara de l’execució de la sentència judicial derivada del litigi
entre el Museu Arxiu Municipal i la societat Anònima Sant Genís SA, relativa al
lloguer de la Nau de Can Manyer, ubicada al c/ Llessamí núm. 13.
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3. Per evitar l’increment dels interessos de demora, en el seu moment i en
execució de les resolucions esmentades es va procedir a ingressar al Jutjat de
Primera Instància núm. 2 de Mataró els imports de 28.119,76 €; 3.162,22 €,
d’interessos; 3.030,82 € corresponents a les costes del procediment; 5.009,88 € a
corresponents a lloguers pendents de regularitzar i 2.480,14 € corresponent al
dipòsit de lloguer de la nau del c/ Llessamí núm. 13.
4. Els pagament anteriors, atès que no es podien demorar fins a l’exercici
següent, figuren pagats i pendents d’aplicació pressupostària, aflorant en la
liquidació del pressupost de l’exercici 2010, com a pagaments pendents
d’aplicació sense crèdit pressupostari.
5. Aquestes despeses no es podien ajornar fins a l'exercici següent, ja que calia
executar de forma immediata el manament judicial, i en el pressupost de la
corporació no hi ha crèdit o aquest és insuficient o no ampliable, per la qual cosa
s’ha de tramitar l’expedient de concessió de crèdit extraordinari.
6. El finançament dels suplements de crèdit o crèdit extraordinaris es pot fer a
càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats
sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost
vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
7. D’acord amb l’article 104 del RD 500/1990, el romanent de tresoreria positiu
constitueix un recurs per finançar les modificacions de crèdit del pressupost. El
romanent líquid de tresoreria ha de ser, en cada moment, el que resulti de deduir
del romanent inicial les quanties ja destinades a finançar les modificacions de
crèdit.
8. De la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, en va resultar un romanent
de tresoreria 53.423,02 €, del qual 9.127,32 € estaven assignats a despeses amb
finançament afectat, i 44.295,70 € formen el romanent de tresoreria per a
despeses generals. D’aquest import s’aplicaran 41.802,82 €. Resten pendents
d’utilitzar del romanent de tresoreria general, 2.492,88.€.
9. L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi
són d’aplicació les mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat
previstes en l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per a l’aprovació del
pressupost, per la qual cosa aquest decret restarà condicionat a la ratificació per
part del Ple de la corporació com a òrgan competent per aprovar aquesta
modificació.
10. El pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es
presenta anivellat i formalment equilibrat.
11. L’interventor ha emès un informe favorable.
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Fonaments de dret.
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable,
el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit
extraordinari o de suplement de crèdit.
3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides
no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin
reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
4. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple.
5. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de
les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
6. Bases d’execució del pressupost per a 2010 prorrogat per a 2011.
7. Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
dels pressupostos de les entitats locals.
Resolució.
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2011, per import de
41.802,82 €, que cal finançar mitjançant aplicació del romanent de tresoreria per
a despeses generals, d’acord amb el detall següent:
PRESSUPOST D'INGRESSOS
codi partida
11.01.87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a
despeses generals

crèdit inicial
0,00

modificació
41.802,82

Crèdit definitiu
41.802,82

41.802,82
PRESSUPOST DE DESPESES
codi partida

Denominació

crèdit inicial

modificació.

Crèdit definitiu

11.01.33300.3520000 Interessos de demora

0,00

3.162,22

3.162,22

11.01.33300.3520001 Despeses financeres

0,00

3.030,82

3.030,82

11.01.33300.2020001 Lloguers

0,00

7.490,02

7.490,02

11.01.33300.2270000 Altres indemnitzacions

0,00

28.119,76

28.119,76
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41.802,82

2. Ratificar el present Decret pel Ple de la corporació com a òrgan competent
per aprovar aquesta modificació.”
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següent:
Proposta d’acord

1. Ratificar el Decret President de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal
núm. 12/11, de 19 de maig, es va aprovar l’expedient de crèdit extraordinari 1/2004.
2. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.

El Sr. Oliva explica que l’any 2008 es va iniciar aquest contenciós pel tema dels lloguers
de la nau del dipòsit de la maquinària tèxtil del museu, que es va resoldre al 2010 amb uns
pagaments immediats de valors extrapressupostaris, però que calia regularitzar amb unes
modificacions de crèdit.

El Sr. Solà diu que es tracta d’un nou decret econòmic fet a tres dies de les eleccions, i que
suposa quasi 42.000 € més de despeses afegides.
Comenta que no els sembla correcte que, tenint en compte que paguem a uns assessors
jurídics externs, s’hagin de pagar uns interessos de demora, d’execució, etc.
També diu que això suposa una “taqueta” per a una entitat com el museu, a qui li quadren
sempre tots els números i hauria de servir d’exemple.
Diu que aplicar el pagament a una operació fora del pressupost troben que no és la millor
manera, però que entenen que al Museu se li ha de resoldre el problema.
Anuncia que s’hi abstindran a la votació.

El Sr. Cusidó comenta que entenen que aquesta proposta és una formalització de
l’organisme autònom. Diu que el romanent de tresoreria va ser negatiu en el seu conjunt
però que parcialment dins l’organisme va ser positiu.
Exposa que l’Ajuntament va deixar de pagar els lloguers de la nau i després, quan es van
reclamar judicialment per part de la propietat, es va haver de pagar, tot i que encara no està
el tema resolt.
Demana que s’expliqui com està en aquests moments el procés.
Anuncia que s’hi abstindran.
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La Sra. Julià declara que s’ha d’ajudar al Museu Arxiu però que no ha de ser a qualsevol
preu. Diu que no s’han de generar noves despeses per a l’Ajuntament i que per això s’hi
abstindrà.
El Sr. Oliva manifesta que vol deixar clar que es tracta d’un embolic del 2010 i que, pel
que li han explicat, es va haver de fer així per urgència perquè hi havia un manament
judidial.
També li respon al Sr. Cusidó i li diu que el tema d’aquests lloguers està resolt, segons té
entès.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb set vots a favor dels
regidors del GEVD, OXV, ERC i PSC i sis abstencions dels regidors de CIU, CEV i PP.

8.- Ratificació Decret d'Alcaldia núm. 560/2011, de 20 de maig, pel qual es va aprovar
la revisió de la retribució del concessionari del servei de recollida, transport i
eliminació dels residus sòlids urbans, Caifi SL, per a 2011.

Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000074

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

Per Decret d’Alcaldia núm. 560/2011, de 20 de maig, pel qual es va aprovar la revisió de la
retribució del concessionari del servei de recollida, transport i eliminació dels residus
sòlids urbans, Caifi SL, per a 2011, que es transcriu literalment a continuació:

“DECRET NÚMERO 560/2011
REF: Número d’expedient DECH2011000095.
Assumpte

Revisió de la retribució a percebre pel concessionari dels Serveis de
Recollida, Transport i Eliminació de Residus Sòlids Urbans, per a 2011.
Relació de fets i fonaments de dret.
1. El titular del dret de concessió del Servei de Recollida, Transport i
Eliminació de Residus Sòlids Urbans, la mercantil CAIFI, SL, ha instat
davant aquesta administració la revisió de les retribucions que percep per la
prestació del mateix.
2. La concessió es va formalitzar mitjançant contracte d’1 de desembre de
2002, establint el preu del servei en 255.855,40 € anuals, d’acord amb el plec
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de clàusules administratives aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària de 27.06.2002. Mitjançant successius decrets s’ha revisat la
retribució esmentada, quedant fixada actualment en 388.800,00 €, aplicant la
fórmula prevista al plec de clàusules administratives esmentat.
3. El règim jurídic de la concessió s’extreu de les previsions de l’esmentat plec
i la resta de normativa aplicable, en particular, dels articles 114 a 137 del
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17
de juny de 1955; i 243 a 265 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, com a
normativa específicament local. Amb caràcter supletori, s’apliquen els
preceptes que amb caràcter bàsic conte sobre la concessió de serveis públics
la Llei 30/2007, de contractes del sector públic.
4. El conjunt de la normativa aplicable és clar en considerar com a principi
bàsic que les retribucions econòmiques del concessionari han de mantenir-se
en equilibri respecte les bases que van servir per a l’atorgament de la
concessió. Així, existeix equilibri econòmic quan les retribucions del
concessionari són suficients per cobrir l’amortització del cost d’establiment,
les despeses d’explotació i el benefici industrial normal. En quant a la revisió
de preus, és aquesta una de les potestats de l’ens concedent, en els termes
previstos per l’article 248 del ROAS. De forma correlativa, el manteniment
de l’equilibri és un deure de l’administració i un dret del concessionari (arts.
249 i 250 del ROAS i 127, 128 i 129 del RSCL).
5. El Plec de Clàusules que regeix el contracte del servei esmentat, preveu la
revisió del preu del mateix, amb periodicitat anual i segons la formula que es
fixa en el propi plec.
6. L’esmentada formula permet obtenir el coeficient d’increment del preu
valorant diverses circumstàncies, a partir de l’estudi de costos que justifica els
preus d’origen i dels seus increments calculats segons els índexs oficials
publicats. Així, partint de l’estudi de costos que obra a l’expedient, a l’hora
d’aplicar l’esmentada formula polinòmica s’ha considerat:
6.1. Que el cost de personal i assegurances socials representa actualment
el 64,11% del cost total del servei i el seu increment entre desembre de
2008 i desembre de 2010 ha estat del 8,04%
6.2. Que el cost dels combustibles i lubricants representa el 14,66% del
cost total del servei i el seu increment entre desembre de 2008 i desembre
de 2010 ha estat del 13,40%.
6.3. Que el cost dels manteniments i diversos representa el 15,15% del
cost total del servei i el seu increment entre desembre de 2008 i desembre
de 2010 ha estat del 3,96%.
6.4. Que la incidència de les amortitzacions és nul·la, doncs no consta
que s’hagin adquirits nous elements d’immobilitzat que l’incrementin.
6.5. Que l’índex d’increment de població és del 1,0157, doncs el
31.12.08 els habitants de Vilassar de Dalt eren 8.636, i el 31.12.10 eren
8.761.
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6.6. Que el coeficient corresponent a la direcció, administració i benefici
industrial és del 5%.
7. Cal fer constar també que s’ha desdoblat la fórmula en la part corresponent a
la valoració de l’impacte del cost del combustible, manteniment i diversos,
aplicant diferents increments al combustible i a la resta d’elements, seguint el
criteri aplicat en la revisió aprovada pel Decret 166/2007. D’altra banda, s’ha
mantingut el criteri d’agrupar els elements que en la formula feien relació al
cost de personal i al de les seves assegurances socials, en ser el mateix l’índex
que els hi afecta.
8. Els índexs que s’han emprat són:
8.1. Pel cost de personal i assegurances socials, la taxa a Catalunya
del cost laboral total per hora efectiva del quart trimestres de 2008 i
quart trimestres 2009 de l’INE. (DOC 1).
8.2. Pel cost del combustible, l’índex de variació anual del desembre
de 2008, desembre de 2009 i desembre 2010, a Catalunya dels
carburants i combustible, dintre dels índexs per Comunitats Autònomes
de grups especials de l’INE. (DOC 2).
8.3. Pels manteniments i diversos, l’índex de variació anual del
desembre de 2008, desembre de 2009 i desembre 2010a Catalunya dels
béns industrials no duradors, dintre dels índexs per Comunitats
Autònomes de grups especials de l’INE. (DOC 3).
9. Un cop aplicada la formula, el coeficient d’increment que resulta és el
17,71%, que representa un increment de 58.745,14 € i quedant el preu final
per l’exercici 2011 fixat en 421.752,33 € (IVA inclòs).
10. Respecte el que disposa la clàusula 4.3 del plec sobre l’actualització de la
garantia definitiva, la Junta de Govern Local haurà de decidir si considera
suficient la garantia ja prestada (10.234,22 €) o fa ús de la potestat
d’actualització i reclama el dipòsit de garantia complementària per cobrir la
diferència fins el 4% del preu vigent per aquest 2011.
11. En quant a la consignació pressupostària per atendre les obligacions
derivades de la prestació del servei s’ha de fer constar que el Pressupost
General de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt prorrogat del 2010 per a 2011,
preveu una consignació de 386.000 € per aquest concepte. Cal, per tant,
augmentar la consignació de la partida 11.08.16200.2270006 Recollida
residus sòlids urbans” en 35.752,00 €.
12. Així, per decret de l’Alcalde 556/2011, s’ha aprovat la modificació de crèdit
núm. 7/2011, mitjançant la qual s’ha transferit el crèdit a la partida esmentada
al punt anterior, dotant-la de consignació suficient per atendre el servei.
13. En quant a la competència per actualitzar el preu del servei, aquesta li
correspon al Ple de l’Ajuntament, com a òrgan competent que va adjudicar el
contracte. Per tant aquest decret s’haurà de ratifica per acord del Ple.
14. L’interventor ha emès un informe favorable registrat amb núm. 38/2011 en
el registre interior d’informes.
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Resolució.

1. Fixar en 421.752,33 € anuals (IVA inclòs) el preu del contracte pels Serveis
de Recollida, Transport i Eliminació de Residus Sòlids Urbans, amb efectes
de 01 de gener de 2011.
2. Autoritzar, disposar, i liquidar el pagament de la diferència entre l’import
facturat des del mes de gener de 2011, fins el mes de maig de 2011 i el que
correspon d’acord amb l’actualització de preu.
3. Ratificar el present Decret pel Ple de la corporació com a òrgan competent
d’aquest contracte.
4. Notificar-ho a l’interessat i al Departament d’Intervenció als seus efectes. “
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següent:
Proposta d’acord

1. Ratificar el Decret d’Alcaldia núm. 560/2011, de 20 de maig, pel qual es va aprovar la
revisió de la retribució del concessionari del servei de recollida, transport i eliminació dels
residus sòlids urbans, Caifi SL, per a 2011.
2. Notificar el present acord a Caifi SL.
3. Comunicar el present acord a la Intervenció municipal.

El Sr. Lorca comenta que aquest decret correspon a l’actualització que tocava fer pel cost
que té la recollida de la brossa al municipi.
Recorda que es tracta d’una concessió que es va fer a través d’un concurs públic i que es va
adjudicar a CAIFI SL.
Explica que al llarg d’aquest temps ja hi havia una fórmula polinòmica que s’anava
actualitzant, que a l’any 2009 l’IPC va ser negatiu en un 1,5 % i al 2010 va ser positiu
només en un 1,2 % i van quedar compensats, però que a l’inici de l’exercici 2011 es va
produir una escalada en els preus dels combustible, que és el principal factor que incideix
en el càlcul del cost del servei, i que això afectava a la tresoreria del concessionari.
Explica que es va parlar amb l’empresa i que es va acordar actualitzar els preus, tal i com li
pertocava, dins el pressupost 2011.
Afegeix que, com que aquest pressupost no es va aprovar, es va haver de fer una
modificació de crèdit per poder assumir el cost real del servei.
En relació a la data en què es va fer el decret, diu que això no vol dir que no s’estigués
parlant sobre el tema des de mesos abans i que no té res a veure amb les eleccions.
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El Sr. Solà comenta que no tenen res a dir però que els preocupa el ball de xifres que han
pogut veure a l’expedient.
Això no obstant, declara que hi votaran a favor.
El Sr. Cusidó comenta que el regidor ha dit que els IPC del 2009 i 2010 es compensaven i
que al 2011 toca revisió, però diu que aquest increment és d’un 17,71 % (59.000€).
També diu que el contracte s’acaba l’1 de desembre de 2012 i que quan finalitzi s’haurà
d’ajustar a la nova llei de contractes.
Pregunta que per què no s’ha aplicat un increment abans i ara ha calgut fer un increment
tan elevat de cop, perquè no ha quedat massa clar amb el que ha dit el regidor.
Comenta que els càlculs, segons han vist a l’expedient, s’han fet amb dades de 17 de març
de 2010 i que el més lògic és que la taxa de recollida d’escombraries també s’incrementi en
un 17,71 %, o com a mínim per al 2012.
Explica que el que es cobra d’una taxa ha de servir per pagar el servei, cosa que no vol dir
que hi hagi pèrdues que s’hagin d’assumir amb altres ingressos.
Diu que tot això s’ha de tenir en compte a l’hora d’elaborar el pressupost i les Ordenances.

La Sra. Julià comenta que aquesta moció també suposa un increment de despesa i anuncia
que s’hi abstindrà.

El Sr. Lorca, pel que fa al tema del ball de xifres que s’ha esmentat, diu que qui les calcula
són els tècnics i que ells s’han de creure el que els tècnics diuen.
També li respon al Sr. Cusidó que no sap d’on ha tret l’import de 59.000 €, quan el Decret
parla de 35.752 €.
Respecte a l’increment de la taxa contesta que ja es veurà si tocarà fer-ho o no.
També diu que es fa retallada de despeses sempre que es pot, i que si s’ha de complir un
contracte això no és factible.

El Sr. Cusidó diu que a la part de relació de fets de la moció, i en concret al punt 9, es fa
esment al coeficient d’increment del 17,71 %, que representa un increment de 58.745 €, i
que al punt 11 diu, en relació a la consignació pressupostària, cita la partida i l’import de
35.752 €.
Diu que això és un ball de números i li demana al regidor si ho pot aclarir.
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El Sr. Lorca comenta que el que vol que es tingui clar és que el pressupost que hi havia per
a l’exercici del 2010 era de 386.000 € i que calia incrementar-lo per al 2011 en 35.752 €,
que és realment el que s’incrementa la despesa.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb deu vots a favor dels
regidors del GEVD, CIU, OXV, ERC i PSC i tres abstencions dels regidors de la CEV i del
PP.

9.- Aprovació provisional de la modificació del Pla Parcial 6-PP, Vallmorena, de
Vilassar de Dalt referent a les activitats vinculades a la regulació de l'ús industrial.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000068

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

1. El Text Refós del Pla Parcial del Sector de Vallmorena, 6PP, va ser aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en data 21 de
març de 2001.
2. El sector de Vallmorena es troba situat a l’est de l’àrea urbana, confrontant a la
zona industrial ja consolidada, al sud del barri residencial de la Fornaca i al nord
del nou sector industrial 12 PP, Riera de Vilassar.
3. El desenvolupament del sector, hauria de fer compatible, l’absorció de la demanda i
necessitat de sòl per a usos industrials, comercials i terciaris, amb el
desenvolupament de les àrees confrontants i en especial el del barri de la Fornaca,
per tal d’assegurar la compatibilitat dels usos residencials propers, evitant les
molèsties d’instal·lacions i usos, i assegurant el manteniment d’una alta qualitat
urbana en aquesta àrea.
4. Davant la problemàtica sorgida a diferents municipis de l’àrea metropolitana que ha
generat conflictes entre diverses administracions i amb els seus residents, l’equip de
govern municipal va requerir als Serveis tècnics, que estudiessin la possibilitat de
procedir a una nova ordenació dels usos i les activitats permeses per tal d’evitar la
implantació d’activitats recreatives que puguin resultar molestes per a les àrees
residencials concretes confrontants amb el sector PP-6, Vallmorena. Paral·lelament,
es va procedir a suspendre la concessió de llicències urbanístiques vinculades a
usos i activitats de pública concurrència sotmesos a la Llei 11/2009, de 6 de juliol,
de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
5. Per part dels Serveis Tècnics, es va presentar una modificació del Pla Parcial del
sector de Vallmorena, 6PP, que reordena alguns usos industrials permesos al sector.
Segons l’informe de l’arquitecte municipal, de data 10 de març de 2011, es pretén
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“adaptar l’article 36 de la normativa del Pla Parcial referent a les activitats
permeses a la nova classificació establerta a les lleis 11/2009 i 20/2009
introduint:
-

La regulació de les noves activitats no contemplades a la legislació
derrogada .

-

La prohibició de les activitats recreatives incompatibles amb les àrees
residencials veïnes per tal d’adaptar la normativa als criteris i objectius
del pla parcial aprovat.”

6. La Junta de Govern Local, va procedir a l’aprovació inicial de l’esmentada
proposta i va ordenar la seva publicació al BOP i a un diari d’àmbit provincial
mitjançant els corresponents edictes. Segons certificat del Secretari, no s’han
presentat al·legacions durant el termini d’exposició pública i procedeix la
continuació de la tramitació. Igualment, no s’han sol·licitat informes sectorials atès
que de la documentació administrativa no s’observa cap afectació a les
competències sectorials de cap organisme públic.
Fonaments de Dret

1. Arts. 22.2.c) i 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
2. Arts. 52.2.c) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Arts. 85 i ss. i 96 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme.
4. Arts. 110, 117 i 118 del decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei
d’urbanisme.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Acord

1. Aprovar provisionalment la modificació del Pla Parcial 6-PP, Vallmorena, de
Vilassar de Dalt referent a les activitats vinculades a la regulació de l’ús industrial.
2. Remetre la present modificació de planejament derivat en unió de tot l'expedient a
la Comissió Territorial d'Urbanisme competent perquè procedeixi a la seva
aprovació definitiva.
3. Notificar-ho als interessats.

L’alcalde explica que hi va haver la intenció de generar una activitat de tipus recreatiu a la
zona de Vallmorena, molt a prop de la zona residencial i que la contesta social va ser molt
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important. Afegeix que l’acord unànime per part del Ple va concretar el canvi d’usos
d’aquest sector.
El Sr. Solà enumera una sèrie d’esmenes que s’haurien de realitzar al redactat dels articles
ja que no els troba correctes:
•

•

•

“Permisibilitat d’espectacles cinematogràfics i teatrals, però no els d’audició
consistents en la realització d’actuacions en directe en els quals s’interpretin obres
culturals, recitals de poesia, etc.” Diu que segons aquest article es prohibeixen els
actes que fins ara es realitzaven als Forns Romans.
“consistents a la celebració d’actes festius en dates assenyalades i on es pot
combinar la realització de concerts, audicions, balls o activitat d’hosteleria”. Diu
que segons aquest article es permeten les festes populars i afegeix que això pot
crear una pèrdua de qualitat urbana.
Comenta que a un dels articles hi diu que no es poden realitzar activitats esportives
com l’esquí, esport que no es practica al municipi.

Explica que CIU sempre ha estat favorable a una regulació efectiva de les activitats
recreatives per fer-les compatibles amb les demandes de tots els sectors de la societat i
sobretot amb el descans de tots els veïns i veïnes de Vilassar de Dalt. Demana que aquesta
regulació es faci extensible a la resta del municipi.
Anuncia que votaran a favor de la moció i espera que les modificacions a les quals ha fet
esment es puguin fer.
El Sr. Cusidó diu que la CEV hi va donar suport des de l’inici d’aquesta proposta. Demana
que s’aclareixi si el restaurant que hi ha actualment quedarà afectat, així com el bar del
camp de futbol i els Forns Romans.
La Sra. Julià anuncia que s’abstindrà i que un cop introduïdes les modificacions ja
decidirà.
L’alcalde puntualitza que el motiu del canvi d’usos d’aquest sector va ser provocat per la
protesta veïnal que va generar la intenció de muntar un after hour a aquesta zona. Afegeix
que no quedarà afectada cap de les activitat que actualment s’hi estan realitzant de manera
civilitzada.
El Sr. Solà insisteix en què es tracta d’una normativa urbanística i que si no es modifica
l’articulat, hi ha algunes activitats que podrien estar prohibides a aquesta zona.
L’alcalde diu que es tindran en compte les propostes de CIU.
El Sr. Adell explica que el que regula són les llicències d’activitats establertes i amb
caràcter fixe, no les llicències esporàdiques que pugui haver-hi segons quines activitats i
diu que amb la qual cosa això queda exclòs. Diu que l’Ajuntament té la potestat, en
moments determinats, d’autoritzar espectacles puntuals.
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El Sr. Solà diu que una cosa són les llicències d’activitats i una altra les llicències que
venen regulades per reglamentació urbanística, que en aquest cas és on hi ha les errades.
El Sr. Cusidó puntualitza que es referia a l’àmbit que es regula i a que aquestes
modificacions no afectin a les activitats que ja estan establertes a aquesta zona.
L’alcalde per finalitzar diu que es realitzarà la revisió per poder garantir que tot sigui el
més exacte possible i a continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

10.- Aprovació adscripció al Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa de
l'edifici annex al Teatre.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000067

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

1. L’edifici annex del Teatre de la Massa és una obra executada per la societat
municipal de capital íntegrament públic Viserma, Serveis i Manteniments SLU com
a càrrega d’urbanització del sector Can Manyer, i segons el projecte reparcel·lació
és una cessió d’equipament a l’Ajuntament, que s’ha formalitzat amb la inscripció
de l’esmentat projecte de reparcel·lació al Registre de la Propietat.
2. L’objectiu d’aquesta edificació annexa és dotar al teatre de La Massa d’un accés
rodat per a càrrega i descàrrega, complementat per un muntacàrregues. Les obres
no han finalitzat, ni s’ha pogut instal·lar el muntacàrregues. No obstant l’anterior, i
donada la finalitat d’aquesta edificació es considera procedent adscriure aquest
edifici al Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa que és l’ens que gestiona
el Teatre de La Massa.
3. Fins a la data no s’ha tramitat l’expedient per a l’afectació formal a ús o servei
públic (equipament cultural/teatre), tampoc es pot considerar afectat tàcitament,
atès que l’obra no s’ha acabat i manca instal·lar-hi el muntacàrregues; per la qual
cosa no ha començat a prestar-se cap servei públic. Per tot això, s’ha de considerar
que aquest edifici annex te la consideració de bé patrimonial.
4. L’article 321 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals (ROAS) estableix la possibilitat que
els ens locals adscriguin béns de domini públic o patrimonials als consorcis dels
quals formin part per al compliment de la finalitat del consorci,. Finalitat que en
aquest cas trobem recollida a l’art. 6è dels seus Estatuts, on entre d’altres,
s’estableix “la gestió i explotació integral del teatre, i dels altres edificis,
instal·lacions i serveis que en el futur se li puguin adscriure”. Aquests béns
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conserven la qualificació jurídica originària, en aquest cas patrimonial, i
l’adscripció no implica transmissió del domini.

Fonaments de dret

- Art. 79 i ss. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL).
- Art. 199 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 73 i ss. de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques.
- Art. 92 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
patrimoni.
- Article 321 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
Proposta d’acord

1. Adscriure l’edifici annex del Teatre La Massa, bé patrimonial de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, al Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa com a ens que
gestiona el Teatre de La Massa, pel mateix termini de vigència del Consorci de
conformitat amb l’establert a l’art. 8 del Estatuts.
2. Notificar el present acord al Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa.
3. Disposar la pertinent modificació de l’Inventari de Béns, així com que es faci constar al
Registre de la Propietat la seva adscripció a favor del Consorci del Centre Teatral i
Cultural La Massa.
El Sr. Yelo explica que una part del projecte de Can Manyer incloïa que, una vegada feta
la rehabilitació de l’espai, s’havia de dotar al Teatre d’un muntacàrregues a l’edifici annex
que pogués donar entrada als vehicles de pes rodats grans.
Diu que aquest edifici annex, un cop finalitzades les obres, va quedar com a domini públic
de l’Ajuntament, tot i que les obres van ser realitzades per Viserma.
Afegeix que, atès que la finalitat de l’edifici és donar un servei al teatre, s’ha d’inscriure al
Consorci del Teatre per tal que el dia de demà, quan tingui disposició, pugui instal·lar-hi el
muntacàrregues i que l’entrada sigui per aquest carrer i no per l’entrada actual.
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El Sr. Solà diu que li sembla “kafkià” que l’edifici annex al teatre de la Massa estigui fora
de l’àmbit del Teatre i que s’hagi executat com una càrrega urbanística de Can Manyer.
També diu que sembla estrany que a data d’avui no s’hagi instal·lat el muntacàrregues.
Explica que la secció de muntanya de la Massa, mitjançant registre d’entrada, ha demanat
que aquest espai es transformi en un Rocòdrom i manifesta que CIU, donarà el seu suport a
aquesta activitat atès que millora l’oferta esportiva tant a Vilassar de Dalt com al Maresme.
Puntualitza que CIU hagués preferit la signatura d’un conveni d’ús d’aquest espai per tal
que no hi hagi problemes quan finalitzi el conveni d’aquí a 40 anys.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
El Sr. Cusidó proposa que la moció es deixi sobre la taula.
Explica que Viserma va pagar 300.000 € per fer aquest edifici perquè l’Ajuntament no
tenia capacitat econòmica perquè l’endeutament era molt alt, tant al Consorci com a
l’Ajuntament. Afegeix que ara es proposa d’aquesta manera però que això crea un
problema de propietat en un futur.
Proposa que aquests diners passin al Consorci i que es gestioni igual que la resta de
l’edifici i que,acabada la concessió, passi aquesta part a propietat del centre.
Pregunta que si és Bé Patrimonial de l’Ajuntament si es pot vendre o es pot cedir a
l’entitat.
El secretari municipal respon que no es pot vendre si és de domini públic i afegeix que a
l’informe de Secretaria, que consta a l’expedient, considera que és millor que es faci
d’aquesta manera per tal que l’Ajuntament mantingui la propietat.
El Sr. Cusidó insisteix en tractar el tema més endavant.
La Sra. Julià diu que si és necessari tenir annexat els edificis pel tema del muntacàrregues,
s’haurà de fer.
El Sr. Yelo puntualitza que el projecte de l’edifici annex es va fer posterior a la reforma del
teatre per tal que hi hagués una entrada per accedir directament a l’escenari.
Explica que la secció de muntanya ha demanat, mentre no hi hagi el muntacàrregues, fer
un rocòdrom en aquest espai i que el conveni que demanava el Sr. Solà ja s’està elaborant.
Afegeix que es fa d’aquesta manera per evitar càrrega financera a l’Ajuntament i al
Consorci i poder adscriure l’edifici al teatre. Puntualitza que l’entitat hi està d’acord.
El Sr. Cusidó diu que tot i que l’entitat hi estigui d’acord, en ser un tema patrimonial s’ha
de portar al Ple de l’Assamblea, que és la que té potestat per aprovar-ho i diu que en cap
moment s’ha tractat aquest tema.
Insisteix que si es fa d’aquesta manera en el futur hi haurà problemes i que s’hauria
d’incloure als Estatuts com es va fer amb l’ús de l’escala.
El Sr. Yelo diu que l’entitat no ho ha aprovat en assamblea però que la junta del Consorci
està d’acord amb la decisió que pren l’Ajuntament.
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L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb onze vots a favor dels
regidors del GEVD, CIU, OXV, ERC, PSC i PP i dues abstencions dels regidors de la
CEV.

11.- Presentació al·legacions a la proposta del Departament de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya per la qual es denega el canvi de nom
del municipi de Vilassar de Dalt pel de Vilassar.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000076

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 28 de febrer de 2010, va aprovar
iniciar l’expedient administratiu, d’acord amb els procediments legalment previstos, per al
canvi de denominació del municipi.
2. En sessió ordinària de 22 de juliol de 2010 el Ple va acordar aprovar inicialment el canvi
de denominació del municipi de Vilassar de Dalt a Vilassar, en base a la memòria
justificativa, i sotmetre a informació pública l’expedient de canvi de denominació per un
termini de seixanta dies hàbils.
3. Els anuncis es van inserir al taulell d’anuncis i taulell virtual (pàgina web) de
l’Ajuntament en data 26 de juliol de 2010, al DOGC núm. 5684 de data 3 d’agost de 2010,
i al BOP de data 9 d’agost de 2010. Finalitzat el termini d’informació pública el dia 20
d’octubre de 2010, sense que s’hagués presentat cap al·legació, reclamació o suggeriment,
tal i com consta al certificat de secretaria.
4. En sessió plenària de 28 d’octubre de 2010 es va acordar aprovar el canvi de
denominació del municipi de Vilassar de Dalt per Vilassar i trametre còpia de l’expedient
al Departament de Governació i Administracions Públiques, que va tenir entrada en
l’esmentat departament en data 16 de novembre de 2010.
5. En data 25 de gener de 2011 (RE2011000208) va tenir entrada en aquest Ajuntament un
ofici de la Direcció General d’Administració Local (DGAL) pel qual es comunicava que
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) es ratificava en el seu informe desfavorable de data 26
de juny de 2008 considerant que no hi havia motius que justifiquessin el canvi i que la
proposta incrementaria la confusió entre Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.
6. El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2011 va
acordar ratificar l’acord de canvi de denominació del municipi de Vilassar de Dalt a
Vilassar adoptat en sessió plenària de 28 d’octubre de 2010, considerant que la singularitat
del nostre municipi justifica el canvi i d’altra banda, el Dr. Aramon en un escrit de l’any
1976 esmentava un acord de l’IEC de 1973 segons el qual es decantava per l’ús de Vilassar
a favor de Vilassar de Mar, per tant reconeixia que es podia utilitzar Vilassar sense
determinatiu, però per respecte a la història caldria atribuir-lo a l’actual Vilassar de Dalt.
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7. Tal i com estableix l’art. 4.3 del Decret 139/2007, de 26 de juny, el nou acord municipal
–de 24 de febrer de 2011- es va adoptar amb el quòrum de majoria absoluta i es va
sotmetre a informació pública per termini de 30 dies, mitjançant anunci publicat al BOPB
en data 14 de març de 2011, al DOGC de 10 de març de 2011, al taulell d’anuncis i web
municipal de l’Ajuntament en data 7 de març de 2011, sense que es presentés cap
al·legacio o suggeriment al respecte, tal i com es fa constar al certificat del secretari de 3 de
maig de 2011.
8. L’expedient de la ratificació de l’acord de canvi de nom es va trametre a la Generalitat
de Catalunya en data 10 de maig de 2011.
9. De conformitat amb l’art. 4.6 del Decret 139/2007, la Vicepresidenta del Govern ha
tramès, en data 12 de juliol de 2011, la proposta de resolució del Departament de
Governació i Relacions Institucionals per la qual es denega el canvi de nom del municipi
de Vilassar de Dalt pel de Vilassar basant-se en l’informe desfavorable de l’Institut
d’Estudis Catalans de data 3 de desembre de 2010, que es ratificava en el seu informe emès
el 26 de juny de 2008, considerant que no hi havia motius per denominar oficialment el
municipi de Vilassar de Dalt amb el nom de Vilasssar sense determinatiu, ja que d’aquesta
forma incrementaria la confusió entre la denominació d’aquest municipi i la de Vilassar de
Mar.
10. Correspon, en aquest punt del procediment, formular al·legacions a la proposta del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, en base als següents
Fonaments de dret

1. Marc jurídic:





Art. 14 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en
endavant LRBRL).
Arts. 30 a 34 i 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant
TRLMRLC).
Arts. 11 i 14 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
Art. 4 del Decret 139/2007, de 26 de juny, pel qual es regulen la denominació, els
símbols i el registre d’ens locals de Catalunya.

2. Fonaments:
La Constitució Espanyola als seus articles 137 i 140 consagra el principi d’autonomia
local, reconeixent l’autonomia dels municipis per a la gestió dels seus interessos. La Carta
Europea d’Autonomia Local de 1985, que forma part del nostre ordenament jurídic,
defineix al seu article tercer el concepte d’autonomia local com segueix:
“1. Per autonomia local s’entén el dret i la capacitat efectiva de les Entitats locals
d’ordenar i gestionar una part important dels seus assumptes públics, en el marc de la
Llei, sota la seva pròpia responsabilitat i en benefici dels seus habitants.
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2. Aquest dret s’exerceix per Assemblees o Consells integrats per membres elegits per
sufragi lliure, secret, igual, directe i universal (...)
A nivell de Catalunya, també l’art. 86 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC)
garanteix al municipi “l’exercici de les competències que té encomanades i la defensa dels
interessos propis de la col·lectivitat que representa”.
Tot el sistema normatiu local a nivell estatal i autonòmic, encapçalats per la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya resepctivament,
es fonamenten en aquest principi d’autonomia local, confirmat per nombrosa
jurisprudència del Tribunal Constitucional.
El mateix art. 86.4 de l’EAC estableix que els acords aprovats pels municipis no poden ser
objecte de control d’oportunitat per cap altra administració. En aquest sentit, s’ha de dir
que l’Ajuntament, en l’exercici de la seva autonomia, ha efectuat tots els tràmits legalment
establerts per canviar el seu nom i la fonamentació que es dona per denegar aquest canvi és
un criteri totalment d’oportunitat com és el de la confusió. L’IEC diu que el canvi generarà
confusió, i en canvi, res s’ha fet en tots aquests anys per evitar la confusió actual, i el que
es denega a aquest municipi en exercici de la seva autonomia i seguint el procediment
legalment establert es permet a Vilassar de Mar, que utilitza el nom sense determinatiu,
com es posa de manifest a totes les proves que s’han recollit a l’expedient tramès a la
Generalitat.
El Ple de l’Ajuntament, com a òrgan de representació de la voluntat popular s’ha
pronunciat a favor del canvi de nom en quatre sessions plenàries sense contar aquesta i
amb el quòrum de majoria absoluta, i aquest canvi s’ha sotmès a informació pública en
dues ocasions, sense que en cap de les quals es presentés ni una sola al·legació, afegint a
més les més de 1.250 signatures recollides a favor del canvi temps ençà, no és això una
clara manifestació de la voluntat popular a favor del canvi. I aquesta voluntat expressada
pels representants populars legítimament elegits es pot dilapidar amb un criteri
d’oportunitat com és el de la confusió.
L’IEC en un escrit de 1933, transcrit en un altre de 1976, es va mostrar favorable a que
Vilassar de Mar s’anomenés sense el determinatiu “de Mar”, amb que ja va néixer
jurídicament l’any 1784, en detriment del nostre municipi que es remunta al segle X, no és
també aquest un criteri arbitrari.
I tampoc es pot deixar de banda els 150 nuclis de població, registrats al Nomenclàtor
Oficial, en que el determinatiu només el porta el segregat o dependent i els 11 municipis
registrats que estan mal escrits, com Cabecés, en lloc de Cabecers, Roda de Barà, en lloc
de Roda de Berá, El Figaró-Montmany, en lloc de El Figueró-Montmany, tots, un total de
161 casos aprovats per acords dels respectius municipis, en exercici de la seva autonomia
local, i respectats per la Generalitat.
En conclusió, i per tot el que s’ha exposat, i en defensa de l’autonomia local,
constitucionalment i estatutàriament garantida, ens oposem a la proposta de denegació del
canvi de nom formulada per la Generalitat de Catalunya.

42

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
Proposta d’acord

1. Formular al·legacions a la proposta de resolució del Departament de Governació i
Relacions Institucionals en els termes exposats al punt segon dels fonaments de dret
d’aquest acord.
2. Ratificar l’acord de canvi de denominació del municipi de Vilassar de Dalt a Vilassar
adoptat en sessió plenària de 28 d’octubre de 2010 i 24 de febrer de 2011, considerant
que la singularitat del nostre cas justifica el canvi; i continuar la tramitació de
l’expedient d’acord amb l’article quart del Decret 139/2007.
3. Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Yelo fa una breu exposició de la moció.
El Sr. Solà diu que mantindran el vot positiu emès al Ple de febrer. Vol aprofitar per
felicitar a la secció del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt per la feina realitzada envers
aquest tema.
El Sr. Cusidó manifesta que per principi d’autonomia municipal, recollida a la constitució
espanyola, l’Ajuntament té el dret de defensar els plantejaments municipals que s’acorden
per majoria democràtica dels veïns i veïnes i per aquest motiu la CEV està a favor de
continuar amb aquest procediment.
La Sra. Julià anuncia que votarà a favor de la moció.
L’alcalde explica que la ciutadania hi ha pogut participar i que hi ha hagut un procés
important d’adhesions tot i que també és cert que encara hi ha discussions que defensen el
nom actual de la vila.
Anuncia que s’abstindrà però afegeix que com alcalde estarà al capdavant del que el Ple
decideixi per majoria.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb deu vots a favor de la
regidora de la GEVD, CIU, OXV, ERC, CEV i PP, un vot en contra del regidor del PSC i
dues abstencions dels regidors de la GEVD.

12.- Creació de l'Escola Municipal de Dansa de Vilassar de Dalt.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000070

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets
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1. L’any 1994 l’Ajuntament va fer una aposta per ampliar l’educació dels infants en
els ensenyaments artístics, obrint un curs d’iniciació a la dansa en una aula del
Casal Piferrer; en mig de cadires arraconades, pissarres i terra de rajoles; amb dues
barres i dos miralls grans amb rodes. Al costat de l’Aula de Música i de les classes
de ceràmica i puntes de coixí.
2. Aquest va ser el punt de partida d’una opció de formació no reglada per a infants i
joves que s’ha anat ampliant en el temps i en nombre d’alumnes, fins arribar al
moment present 2011 amb la construcció d’un edifici, La Tela, pensat única i
exclusivament per allotjar a l’Aula de dansa de Vilassar de Dalt i activitats
relacionades amb la dansa; amb 85 alumnes preinscrits, amb 22 preinscripcions
noves i 15 preinscripcions d’adults per al curs 2011/2012.
3. És el moment de fer una nova aposta, consolidar els avenços obtinguts i millorar
potencialment l’oferta municipal dels ensenyaments artístics amb una Escola
Municipal de Dansa que oferirà la possibilitat de gaudir de la dansa com a lleure,
com ho ha fet des el 1994 però que permetrà al mateix temps iniciar la formació per
tots els alumnes que vulguin professionalitzar-se en el món de la dansa.
4. Actualment la prestació d’aquest servei és realitza mitjançant l’encomana de gestió
a favor de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU, aprovada en
sessió plenària ordinària del dia 27 de març de 2008, d’aprovació del contracte
programa dels serveis gestionats per Viserma, en concret a l’annex I/5-5 relatiu a
les Aules Culturals, entre les quals hi ha l’Aula de Dansa.
Fonaments de dret

- Arts. 25.1 i 25.2.m) i 28 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local (LRBRL).
- Arts. 66.1. i 66.3.n) i 71.1 a) i b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
- Decret 179/1993, de 27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
Proposta d’acord

1. Aprovar la creació de l’Escola Municipal de Dansa de Vilassar de Dalt mitjançant
conveni amb la Generalitat de Catalunya.
2. Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar al Regidor de Cultura, Sr. Xavier Yelo i Blat, tan àmpliament com en dret
sigui possible per a la materialització d’aquest acord.
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El Sr. Yelo explica que durant els darrers 4 anys un dels projectes que l’equip de govern va
posar sobre la taula és el de passar a escola tant l’aula de dansa com la de música, ja que es
tenien tots els elements necessaris per poder donar un ensenyament reglat i eixugar part del
dèficit que s’ha generat, amb la subvenció que es pot rebre de la Generalitat.
Afegeix que la subvenció que es rebria per alumne encara no està confirmada perquè s’ha
d’aprovar el pressupost i han de sortir les bases per subvencions.
Puntualitza que el que avui es porta a aprovació és l’inici del procediment.
El Sr. Solà diu que aquesta aposta es va fer ferma amb en Genís Piferrer d’alcalde i que
CIU ha defensat sempre la construcció de l’edifici amb unes condicions adients, perquè es
pugui desenvolupar aquesta activitat, però afegeix que sempre han exigit un rigor
econòmic. Creuen que l’aula de dansa gestionada per Visema no funciona i afegeix que el
canvi d’aula a escola pot suposar un increment de despeses en professorat, tot i les
subvencions de la Generalitat.
Comenta que CIU està d’acord amb l’externalització de serveis i que aquest és un dels
casos que es veu més factible.
Anuncia que s’abstindran perquè, tot i no estar d’acord amb la gestió, creuen que és un pas
endavant.
El Sr. Cusidó diu que per una banda, fa 4 anys que la CEV està dient que les aules són
deficitàries i que s’haurien de passar a escola, però per l’altra creuen, tal hi com ho van
exposar a la seva campanya electoral, que s’hauria de crear una cooperativa que tingués
l’ús de l’edifici.
Manifesta que com a escola, encara que arribin subvencions que eixuguin el dèficit, s’han
d’afegir els costos de l’edifici i el professorat.
Pregunta que quina subvenció es preveu rebre i quin serà el cost de l’edifici.
La Sra. Julià anuncia que votarà en contra de la moció perquè aquest canvi pot generar
més despesa i tenir el mateix problema que s’ha tingut amb la biblioteca.
El Sr. Yelo explica que la situació econòmica actual fa que es reflexioni molt en la manera
de prestar els serveis, però diu que l’Ajuntament ha de fer que el poble tingui aquests
serveis i que d’un dia per l’altre no es pot pretendre que aquests tinguin un cost 0.
Referent a l’externalització proposada diu que possiblement els preus de les aules de
música es duplicarien a conseqüència del dèficit que generen.
Explica que l’edifici de La Tela compleix amb els requisit que es demanen per passar
d’aula a escola. Quant al professorat, diu que la directora de l’aula de dansa ja està
habilitant els seus títols.
Manifesta que, d’acord amb la normativa per poder ser escola, diu que hi ha d’haver unes
assignatures obligatòries (dansa clàssica, expressió corporal i llenguatge musical) i que per
aquest motiu s’hauria de contractar un professor de llenguatge musical.
Comenta que el cost total s’incrementa en uns 3.000 € aprox. i que segons gestions
informatives que s’han realitzat, dels 460 € que es rebien per alumne es passaria a uns 300
€ per alumne aprox.
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Puntualitza que es tracta d’un ensenyament reglat, que en el moment de sortir de l’escola
tenen el títol de grau mig i poden accedir a l’Institut del Teatre aquells que vulguin seguir
amb la formació de dansa.
El Sr. Solà insisteix en el rigor econòmic i demana que no es realitzin actuacions pensant
en les subvencions que es rebran ja que si no hi haurà un problema si aquestes finalment no
venen i ja s’ha fet l’actuació. Afegeix que no es pot dir que l’externalització costa el doble,
perquè no ho sap.
El Sr. Cusidó pregunta quants alumnes hi ha actualment i diu que els serveis s’han de
mantenir sempre que es puguin pagar.
Manifesta que la intenció inicial de la CEV era votar a favor de la moció, però que un cop
han escoltat tot el que s’ha dit al Ple, s’hi abstindran.
La Sra. Julià diu que el regidor, amb la seva manca d’informació, ha fet que tingui més
dubtes respecte als que inicialment tenia.
El Sr. Yelo respon que durant el curs 2009/10 hi ha hagut 85 alumnes matriculats i que pel
proper curs hi ha 22 preinscripcions noves i 15 preinscripcions d’adults.
Referent a la manca d’informació que comenta la Sra. Julià, diu que no pot dir xifres
exactes fins que no es tingui el balanç definitiu de l’any. Afegeix que els consums que es
preveuen són d’uns 18.000 € aprox. (ascensor, llum...).
L’alcalde precisa que s’han d’acabar de concretar els números però que és un pas que s’ha
de fer.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb set vots a favor dels
regidors de la GEVD, OXV, PSC i ERC, un vot en contra de la regidora del PP i cinc
abstencions dels regidors de CIU i CEV.

13.- Moció sobre el tancament del Servei d'Atenció Continuada del CAP de Vilassar
de Dalt.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000077

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

Malgrat les converses mantingudes amb els responsables territorials de salut i la important
mobilització ciutadana, més de 3.700 signatures recollides, la Generalitat de Catalunya no
ha fet marxa enrere i el divendres passat dia 15 de juliol, a les 20 hores, va deixar de
funcionar el Servei d´Atenció Continuada (SAC) del CAP de Vilassar de Dalt-Cabrils, en
execució dels criteris de reprogramació del sistema de salut que la Generalitat de
Catalunya està duent a terme arreu del territori.
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Un cop més, l’Ajuntament vol mostrar el seu rebuig a aquesta decisió que suposa una
pèrdua de la qualitat dels serveis de salut que tant de temps va costar assolir i que va en
detriment d’un servei bàsic per la població com és la salut.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següent:
Proposta d’acord

1. Mostrar el rebuig al tancament del Servei d’Atennció Continuada del CAP de Vilassar
de Dalt-Cabrils i exigir la reobertura del servei.
2. Agrair a tots els ciutadans que s’han manifestat a favor d’aquest servei.
3. Manifestar que l’Ajuntament mantindrà una actitud col·laboradora, alhora que vigilant i
exigent, amb els responsables de salut per tal que la supressió d’aquest servei tingui els
mínims efectes possibles sobre la població.
4. Declarar que en cas que es produeixi algun accident greu com a conseqüència del
tancament d’aquest servei, l’Ajuntament es reserva l’exercici de totes aquelles accions
legals que estimi oportunes en defensa dels ciutadans afectats.
5. Notificar el present acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Conseller de
Salut, als responsables territorials de Salut al Maresme i a l’Ajuntament de Cabrils.
La Sra. Ruhí explica que les tres converses que es van mantenir amb la Generalitat van ser
d’informació pel tancament i que en cap moment hi va haver possibilitat de negociació tot i
que es va aconseguir demorar el tancament 15 dies.
Agraeix la participació ciutadana, per les 3.500 signatures recollides, i diu que
l’Ajuntament va demanar per escrit els serveis alternatius que la Generalitat proposava i
s’ha fet un folletó informatiu per enviar a les cases per tal que els ciutadans sàpiguen els
passos a seguir quan es tingui una urgència de nit o en un dia festiu.
El Sr. Solà puntualitza que es tracta d’una moció de tots els grups municipals i que CIU
Vilassar de Dalt ja va mostrar a la seva web el seu desacord amb aquest tancament. Diu
que els raonaments que el CAT Salut va donar són discutibles, ja que quan es parla de salut
pública s’enten que en casos d’urgència vital la distància i el temps de resposta poden ser
crucials i per tant un servei d’urgències no es pot valorar només per resultats econòmics o
estadístics.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
El Sr. Cusidó diu que a la Comissió Infomativa la CEV va demanar la inclusió a la moció
d’un punt 4, referent a la resposta jurídica que es reserva l’Ajuntament en cas que hi hagi
algun accident greu perquè pensen que és una manera de posar pressió a aquesta pèrdua de
servei que serà molt difícil tornar a recuperar.
La Sra. Julià considera que és bàsic tenir a prop el centre d’urgències i per aquest motiu
votarà a favor de la moció.
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L’alcalde diu que ha estat complicada la qüestió del CAP, però que s’ha de felicitar al
conjunt de grups que formen part del consistori per la cordialitat i entesa amb la que s’ha
tractat aquest tema. També diu que s’han de felicitar de les mobilitzacions que s’han fet
envers aquest tema.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

14.- Moció de CIU per recuperar el servei de gestió, inspecció i recaptació en via
voluntària i executiva dels tribus i altres ingressos municipals.
Moció presentada per: Convergència i Unió
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000079

El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

El Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va acordar, en data 29 de juny de 2006, delegar
en la Diputació de Barcelona la recaptació en via voluntària i executiva i la gestió tributària
dels seus tributs en virtut del disposat a l’art. 7 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La Diputació de Barcelona, per acord del seu Ple de data 28 de setembre de 2006, acceptà
la delegació de funcions, les quals s’exerceixen per l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT).
El Ple de l’Ajuntament en data 30 de novembre de 2006, va aprovar el conveni de
col·laboració corresponent, formalitzant-se en data 29 de desembre de 2006 i amb efectes
des de 1 de gener de 2007 amb vigència fins l’any 2.010.
En el Ple ordinari de 30 de juny de 2010 es retirà de l’ordre del dia una moció, la segona,
en relació a la Modificació del conveni de cooperació, col·laboració i coordinació amb
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, però alhora s’incorpora,
dins de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, la recuperació de la
recaptació de determinants impostos i altres a aplicar per l’equip de govern.
En la seva justificació el Sr. Ferran Lorca (sic) “comenta que es va delegar a la Diputació
la gestió de la recaptació des de l’u de gener de 2007 i que el que es vol és recuperar la
gestió per aconseguir un estalvi d’entre 150.000 € i 250.000 € aprox. anuals”.
I reconeix que “el nivell de recaptació que s’està obtenint és el mateix que el que s’obtenia
amb la gestió directa i que, en canvi, es podrien estalviar els 150.000 € o 200.000 € que
costa”.
I el Sr. Benet Oliva emfatitza, i s’alegra del “canvi d’opinió envers la Diputació atès que
l’any 2006 era molt bo per al poble que la recaptació la gestionés la Diputació i que
actualment està ple de problemes i no funciona. Comenta que s’ha esperat molt de temps
per adonar-se’n”.
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En el Ple ordinari del mes de gener del 2011 es va aprovar, en el segon punt de les mocions
presentades per l’equip de govern, l’Aprovació del conveni de cooperació, col·laboració i
coordinació amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
En la seva justificació el Sr. Ferran Lorca explica que “el conveni té data 1 de gener de
2010 fins a 31 de desembre de 2011, que no hi ha cap canvi de criteri i que els resultats
són semblants als que tenia l’Ajuntament amb la pròpia gestió”. I “afegeix que no és cap
greuge per a l’erari municipal atès que a la propera legislatura es pot canviar aquesta
decisió”
Al que el Sr. Benet Oliva puntualitza que la data de signatura del conveni és 19 de març de
2010 i diu ”el nou govern haurà d’analitzar amb rigor aquesta gestió”.
En el Ple ordinari del mes d'abril 2011 es va deixar sobre la taula la moció presentada per
l’equip de govern on es demanava l’Ampliació de la delegació de funcions de gestió i
recaptació tributària a favor de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
Doncs, be en un moment de forta crisi econòmica en les Hisendes Locals, fruit d’una
evident reducció de les partides d’ingressos municipals i el manteniment d’un ritme de
despeses no corrents, no assumibles per aquest Ajuntament, és imprescindible la
recuperació d’aquells serveis que pot efectuar el propi Ajuntament i que ens suposin una
reducció important de les despeses.
Unes despeses quantificades pel propi equip de govern en l’any 2.010, entre els 150.000€ i
els 200.000 €, i que suposem inclouen el cost de la gestió de la recaptació la gestió de la
recaptació que és d’ un 3% de la recaptació, les despeses que cobra la Diputació per la
tramitació en executiva, i, finalment, el 20% de recàrrec que es queda la Diputació pels
seus tràmits a l’executiva.
Per tot això exposat, el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Ple de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt prengui els següents:
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Proposta d’acords

1. Rescindir el conveni de cooperació, col·laboració i coordinació amb l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, amb tots els efectes que li siguin inherents.
2. Recuperar la gestió, inspecció i recaptació dels tributs, preus públics i altres ingressos
de dret públic de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
3. Comunicar l’adopció d’aquest acord a la Diputació de Barcelona
El Sr. Solà diu que tal i com van anunciar al Ple de constitució de l’Ajuntament i a l’últim
Ple, l’objectiu de CIU és la contenció i la reducció de la despesa municipal.
Manifesta que aquesta mesura que proposen pot ser acceptada per la majoria d’aquest Ple.
Afegeix que els terminis per aquest any s’han exhaurit, però que el que vol CIU és
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recuperar la gestió el més aviat possible per tal de tenir un estalvi de 150.000 € a 250.000 €
anuals.
Continua dient que creu que no s’ha fet abans per motius polítics, però insisteix en què
s’ha de recuperar el servei.
El Sr. Oliva manifesta que hi ha manca de rigor en el redactat de la moció, perquè està
dirigida “ad personam”.
A continuació diu que OXV defensava la recuperació de la gestió, punt que està inclòs al
pacte de govern, però puntualitza que prèviament ha d’haver un estudi rigorós de costos.
Explica que des d’abril hi ha un expedient obert per resoldre aquest tema, perquè se li
adjudicaven una sèrie de competències i hi havia un clàusula que en cas d’aprovar
l’expedient s’exigiria 2 anys més com a mínim de prolongació del servei. Diu que s’ha
estat parlant amb la Diputació i que els 2 anys són innegociables i que al mes de setembre
es portarà aquest tema al Ple amb un estudi de costos seriós i amb rigor fet pels tècnics
municipals de l’àrea d’Economia que analitzi tots els aspectes.
Demana, d’acord amb el Reglament Orgànic Municipal, que aquest tema quedi sobre la
taula per resoldre-ho al Ple de setembre amb una documentació adient per poder raonar.
El Sr. Cusidó diu que a la CEV li està be que es quedi sobre la taula, però explica que per
rescindir el contracte amb la Diputació hi ha d’haver un preavís de 6 mesos i li proposa al
regidor d’Hisenda que encara que s’estigui fora de termini es presenti, ja que no hi ha cap
impost dels actuals que es treguin en circulació abans de l’1 de febrer i que s’estaria dintre
de termini per poder-ho recuperar. Afegeix que sempre es pot tirar enrere.
El Sr. Oliva diu que el preavís és de 60 dies.
El Sr. Cusidó insisteix que el termini del preavís és de 6 mesos.
El Sr. Oliva diu que si realment el termini és de 6 mesos, si s’adopta l’acord al setembre
s’estaria a temps d’iniciar a 1 de gener.
El Sr. Solà manifesta que CIU no té cap problema en deixar la moció sobre la taula, però
puntualitza que cadascú fa les mocions com creu que són més correctes i raonables fent
referència al comentari del Sr. Oliva. Afegeix que si s’hagués inclòs dintre de les mesures
de xoc potser CIU podria haver-hi donat suport.
La moció es deixa sobre la taula.

15.- Moció de CIU per a la realització d'una auditoria externa i independent per
conèixer la realitat de les finances municipals.
Moció presentada per: Convergència i Unió
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000080
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El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

Que presenta D. Francesc Solà i Xifra, en nom del Grup de CIU al Ple d’aquesta
corporació.
El decret d’Alcaldia núm. 405/2009 posava de manifest l’existència de factures pendents
d’aplicar al pressupost datades algunes d’elles en l’any 2007 per un import de 1.141.515,96
€ i ordenava la tramitació d’un expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
El Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va acordar, en data 23 de juliol de 2009 va
aprovar una moció, la 4a, de reconeixement extrajudicial de crèdits per fer front a aquestes
factures. En una part de la seva explicació el Sr. Ferran Lorca exposa que (sic) “les
(factures) del 2007 s’han passat ara perquè abans no es coneixien i que són coses que
estan imputades a extrapressupostaris pendents...”
En el mateix Ple de 23 de juliol de 2009 es va aprovar el Pla de sanejament financer pel
període 2009-2012. I en la seva exposició el Sr. Ferran Lorca explica que “els ingressos
que es van tenir en el 2008 no van ser els que es van pressupostar... i això provoca que no
es pot executar el pressupost amb les despeses ni es poden dur a terme les modificacions
de crèdit corresponents per poder assumir la diferència de romanent negatiu...” I conclou
l’Alcalde “amb aquest Pla de sanejament, al 2010 el romanent de tresoreria serà positiu.”
El Ple de l’Ajuntament de 30 de juny de 2010 va deixar sobre la taula la moció 3a
corresponent a Estudi de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.
Novament, el Sr. Ferran Lorca comenta “ que l’any 2009 ha estat molt complicat ... que
s’ha intentat reconduir la situació però que no s’han complert els ingressos previstos.” I
segueix “Si és un pla d’austeritat real en que en l’any 2011 es preveu una retallada de
1.200.000 €...” I, novament conclou l’Alcalde anunciant que “no es farà cap més préstec”.
El Ple de l’Ajuntament de 24 de febrer de 2011 va deixar sobre la taula la moció 2a,
presentada per l’equip de govern on es demanava l’Aprovació dels Pressupostos Grals. per
a 2011.
En els Plens ordinari del mes de març de 2011 i extraordinari del mes d'abril 2011 es van
deixar sobre la taula les mocions presentada per l’equip de govern on es demanava
l’Aprovació del Pressupost general consolidat per l‘exercici de 2.011 així com l’Aprovació
del Pla de Sanejament Financer.
En tot el procés electoral passat el Sr. Xavier Godàs ens va comunicar amb la seriositat i
gravetat que el moment requeria ”que el pla de sanejament, que no s'ha pogut aprovar per
no tenir majoria política, s'hauria d'enllestir, com a tard, al mes de setembre.” I concloïa
“Si sóc el pròxim alcalde, no faré vacances, el pla de sanejament és prioritari i no pot ser
un brindis al sol”.
Així mateix, l’actual regidor d’Economia Sr. Benet Oliva, en el programa electoral del seu
grup, plantejava com a primer punt de les mesures a curts termini una “Auditoria d’anàlisi
de costos/beneficis.”
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Recollint el to de ma oberta i dialogant amb tothom i, especialment, amb els grups de
l’oposició, que sovint manifesta el Nou Alcalde, així com alguns dels punts de l’acord
signat pel Tripartit amb Opció per Vilassar pel mandat 2011-2015 on se’ns diu “Ens hem
d’entendre per fer govern i, en allò essencial, tots els grups municipals (al govern i a
l’oposició) hem de poder confluir per remar plegats en la mateixa direcció. Hem tancat
una etapa i ara n’obrim una de nova.... “ creiem que és necessari recuperar la credibilitat,
la solvència i el rigor en aquesta institució i la confiança entre els diferents grups polítics
municipals i la població i, per això, donar transparència als números públics és prioritari.
També en aquest mateix document d’acord municipal se’ns diu: “Per això els quatre grups
que hem confluït en aquest acord hem consensuat les grans línies de la nostra política per
Vilassar: 1a línia política Acordarem i aprovarem un pla de sanejament abans del mes
d’agost” i segueix “I és imprescindible presentar un pla de sanejament suficientment
concret que contempli aquesta qüestió.” Cosa que fa necessari entre altres qüestions
vinculables al mateix,” la realització d’una “Auditoria de gestió econòmica encarregada
en un termini no superior a tres mesos.”
Hi estem d’acord i, per tant, creiem que aquest és l’últim Ple, abans dels tres mesos
acordats entre el tripartit i Opció i, amb paraules pròpies de l’equip de govern, “Si no
s’aprova el pla de sanejament abans de l’agost i tenir la possibilitat d’accés al crèdit que
ha de permetre absorbir el dèficit de la liquidació de 2010” i, per tant, creiem que la
realització d’aquesta Auditoria esdevé com a imprescindible.
Per tot això exposat, el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Ple de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt prengui els següents:
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Proposta d’acords

1. Encarregar urgentment una auditoria externa, independent i neutral dels comptes
municipals per conèixer la realitat les finances de l'Ajuntament.
2. Destinar de la partida corresponent al règim econòmic de les remuneracions a càrrecs
electes la quantia necessària per fer front a aquesta partida nova, amb independència de
demanar a Generalitat i/o Diputació que es faci càrrec d’aquesta partida pressupostària.
3. Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Intervenció d’aquest Ajuntament.
El Sr. Solà explica que CIU està d’acord amb la proposta que va plantejar l’actual govern,
d’encarregar una auditoria de gestió en un termini no superior a tres mesos des de l’inici de
l’actual legislatura. Des de CIU creuen que a part de ser una mesura econòmica és una
mesura de caire de recuperació de credibilitat, solvència, rigor i de confiança entre tots els
grups polítics.
També manifesta que el seu grup polític no ha rebut cap invitació per veure ni l’estat de les
finances, ni de cap altre tema tal com ha dit el regidor d’Hisenda.
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Afegeix que sí que hi ha una auditoria encarregada per Viserma però no per l’Ajuntament.
Explica que a d’altres municipis s’ha acordat que, a conseqüència del greu estat de les
finances, sigui factible poder destinar els cost de les subvencions que no arriben i que es
pagui entre els regidors per tal de no incrementar despeses a l’Ajuntament.
El Sr. Oliva diu que aquesta moció també està redactada “ad personam” i que la intenció és
molestar als regidors que formen part de l’equip de govern.
Li recorda al Sr. Solà que de la gestió de la que demanen l’auditoria, CIU també estava a
l’equip de govern.
Manifesta que l’auditoria de Viserma ja està en marxa, atès que forma part del pacte de
govern i afegeix que s’està governant amb rigor i no amb populisme demagògic.
Anuncia que votaran en contra de la moció.
El Sr. Cusidó diu que la CEV va demanar a la seva campanya electoral que es fes una
auditoria i per això s’afegeix a la petició, amb la salvetat del to del redactat, agafant
l’esperit de la proposta.
Anuncia que donaran suport a la moció tot i que s’haurien de canviar algunes coses del
redactat.
La Sra. Julià manifesta que està d’acord amb la moció.
El Sr. Solà pregunta si l’equip de govern votarà en contra de fer una auditoria. Diu que si
està en marxa s’hauria d’haver posat a la relació de fets de la moció de les mesures de xoc.
Sobre el to del redactat de la moció diu que ho entén i que s’intentarà canviar ja que CIU
no ha pretès ofendre ningú sinó plasmar els punts que formen part del pacte de govern que
es va signar entre els grups de l’equip de govern.
El Sr. Oliva diu que es ratifica en el que han dit.
El Sr. Cusidó pregunta que si es treuen els fets i es deixa només els acords si l’equip de
govern hi estaria d’acord.
L’alcalde puntualitza que l’auditoria s’ha de fer, atès que forma part del pacte de govern i
així es va signar. Afegeix que estan d’acord amb el tema de l’auditoria però no amb la
forma que està plantejada ni redactada la moció.
A continuació sotmet la moció a votació i es rebutja per sis vots a favor dels regidor de
CIU, CEV i PP i set vots en contra dels regidors de la GEVD, OXV, PSC i ERC.
L’alcalde diu que hi ha dues mocions sobrevingudes i que s’ha de votar la urgència per
incloure-les a l’ordre del dia. Explica que una de les mocions fa referència a l’atemptat
d’Oslo i l’altra a un error del Ple anterior sobre el nomenament del representant de
l’Ajuntament al Consorci DO Alella.
A continuació es procedeix a la votació de la urgència i s’inclouen a l’ordre del dia per
unanimitat.
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16.- Moció de condemna dels atemptats terroristes a Noruega.
Moció presentada per: Conjunta
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000082

Assumpte: Moció de condemna als atemptats terroristes perpetrats a Noruega.
El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

El passat divendres 22 de juliol va ocórrer una tragèdia d’immenses proporcions a
Noruega. Es va cometre un doble atemptat contra la seu del govern noruec i diversos
ministeris adjacents i contra el campament d’Estiu de la AUF (Joventut Laborista Noruega)
a l’illa d’Utoya.
Aquest darrer crim va comportar la mort d’una setantena d’adolescents i joves convertint
els fets en una autèntica tragèdia nacional i un dels majors atacs a la democràcia perpetrats
a Europa des de la II Guerra Mundial.
Aquests fets venen acompanyats d’un preocupant ressorgiment polític, social i electoral de
l’extrema dreta i de la intolerància, l’odi i el fanatisme que han servit de pretext per
realitzar aquests horribles crims.
Atès els fets descrits, el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt es proposa al Ple
l’adopció dels acords:
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Proposta d’acords

1. Expressar la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a
Noruega i mostrar les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves
famílies. Mostrar també el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de Noruega.
2. Reivindicar la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i
la violència.
3. Reafirmar la convivència i el respecte com un dels valors suprems del model social
europeu.
4. Denunciar i combatre el fanatisme, la intolerància, el racisme i el rebuig al diferent,
que abonen el terreny a actes violents con els succeïts a Noruega.
5. Notificar aquest acord al Consolat de Noruega a Barcelona.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
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17.- Designació del representant de l'Ajuntament al Consorci de la DO Alella.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000083

Assumpte: Nomenament de representant al Consorci de la DO Alella.
El secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets i fonaments de dret

-

En el passat Ple extraordinari de data 7 de juliol de 2011 es van nomenar els
representants de la Corporació als diferents òrgans municipals, així com als òrgans
externs en els quals l’Ajuntament hi participa, i per error involuntari no es va incloure
el Consorci de la DO Alella.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Proposta d’acord

1. Nomenar com a representant de l’Ajuntament al Consorci de la DO Alella al
regidor d’Economia Sr. Benet Oliva Ricós, i com a suplent a l’alcalde, Sr. Xavier
Godàs Pérez.
2. Notificar aquest acord al Consorci de la DO Alella.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
18.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de maig que van del número D2011AJUN000449 AL D2011AJUN000789 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011AJUN000449
D2011AJUN000450
D2011AJUN000451

D2011AJUN000452
D2011AJUN000453
D2011AJUN000454

27/04/2011
PROMARESME SL - llicència de 1a. ocupació
d'edificis, c/ Riera Salvet, 45 (OMAJ2007000017)
27/04/2011
GAS NATURAL DISTRIBUCION SDG SA,
Obertura cata c/ Artigas, 22.
27/04/2011
Per la Presentació de la Candidatura del Partit
Popular al Museu Arxiu Mpal. el dia 26/04/11 des de les 18h fins les
21h. sol.liciten 50 cadires .
27/04/2011
Sollicitud del Sr. Josep Gabarron Sancliment del
permís per naixement, el permís de pa-ternitat i de la reducció d'un
terç de la jornada amb el 100% de les retribucions per cura de fill.
27/04/2011
CENTRO TRAUMATOLÓGICO Y CIRUGÍA
ORTOPÉDICA DR. KHER - ordre d'execució al c/ Murillo, 39.
27/04/2011
Aprovació de la relació de despeses I00376
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D2011AJUN000455
D2011AJUN000456

D2011AJUN000457
D2011AJUN000458

D2011AJUN000459
D2011AJUN000460
D2011AJUN000461
D2011AJUN000462
D2011AJUN000463
D2011AJUN000464
D2011AJUN000465

D2011AJUN000466
D2011AJUN000467
D2011AJUN000468

D2011AJUN000469
D2011AJUN000470
D2011AJUN000471

D2011AJUN000472
D2011AJUN000473
D2011AJUN000474
D2011AJUN000475
D2011AJUN000476
D2011AJUN000477
D2011AJUN000478
D2011AJUN000479
D2011AJUN000480

27/04/2011
Rectificació del decret 920/2005 d'alineació directa
de les parcelles sobreres de Can Manyer
27/04/2011
Sollicitud de la Sra. Susana Camps Lopez,
treballadora d'aquesta corporació, amb registre d'entrada
E2011000855 .
27/04/2011
Aprovació de pagament a justificar
27/04/2011
Contractació d'un/a paleta, un pintor/a i un
netejador/a per rehabilitació d'installacions municipals dins el
Programa de Plans Ocupacionals 2010-2011 expedient
2011Y1G340508/02.
27/04/2011
Festa d'aniversari el dia 8/05/11 a la Pèrgola de
Can Rafart, des de les 10:00 fins les 14:00h.
27/04/2011
Resolució recurs de reposició interposat pel Sr.
Santiago Roig Miguel contra expedient sancionador.
28/04/2011
Aprovació de la relació de despeses I00377
28/04/2011
Aprovació de la relació d'operacions no
pressupostaries I00378
03/05/2011
Aprovació de la relació de despeses I00379
03/05/2011
Aprovació d'operacions no pressupostaries I00380
05/05/2011
Contractació de la Sra. Ana Belen Berengüí Reales
per a un dels projectes subvencionats corresponents a tècnica
d'inserció laboral i salut expedient 11-G-0045 .
05/05/2011
Aportació del quart trimestre de l'any 2010 al pla de
pensions de Caixa Catalunya.
05/05/2011
Plans extraordinaris d'ocupació Local 2011
05/05/2011
Recurs de reposició del Sr. Fernando Pascual
Illescas sol.licitant informació respecte a la compra i dotació d'armilles
antibales i el vestuari del cos de la policia local.
05/05/2011
JOAN PIFERRER SABORIT - Advertiment de
caducitat sollicitud llicència d'obres menors a la Riera Salvet núm.32.
05/05/2011
Aprovació de la 12a certificació d'obra de la
biblioteca
05/05/2011
Modificació del pressupost prorrogat per
transferència de crèdit entre partides, per préstec a la societat
Municipal Viserma SLU.
05/05/2011
Posar una parada al mercat municipal el dimecres
dia 18/05/2011 des de les 9h del matí fins les 13h. Sol.liciten també
una carpa, 2 taules grans i 2 cadires.
05/05/2011
Material per festa d'aniversari, al c / Gaudí, 8.
05/05/2011
Festa d'aniversari al c/ Montserrat Roig, 17.
05/05/2011
Inici de campanya electoral a la Plaça onze de
setembre-2011.
06/05/2011
Allegació denúncia de trànsit.
06/05/2011
Allegació denúncia de trànsit P110387805.
06/05/2011
Acord incoació segons relació 11023461
06/05/2011
Proposta sanció segons relació 11023843
06/05/2011
Festa d'aniversari infantil a la Pèrgola de Can
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D2011AJUN000481
D2011AJUN000482
D2011AJUN000483
D2011AJUN000484
D2011AJUN000485
D2011AJUN000486
D2011AJUN000487
D2011AJUN000488
D2011AJUN000489
D2011AJUN000490
D2011AJUN000491
D2011AJUN000492
D2011AJUN000493
D2011AJUN000494
D2011AJUN000495
D2011AJUN000496
D2011AJUN000497
D2011AJUN000498
D2011AJUN000499
D2011AJUN000500
D2011AJUN000501
D2011AJUN000502
D2011AJUN000503
D2011AJUN000504
D2011AJUN000505
D2011AJUN000506
D2011AJUN000507
D2011AJUN000508

Rafart el dia 7/05/2011 des de les 16h. fins les 20h.
06/05/2011
Festa Infantil a la Pèrgola de Can Rafart el dia
22/05/2011 des de les 9h. fins les 14:00h
06/05/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
27/05/2011de les 15:00h fins les 20:00h.
06/05/2011
Concessió d'un préstec a curt termini per a la
societat Municipal Viserma SLU
06/05/2011
Aprovació de la relació de despeses I00381
06/05/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00382
06/05/2011
Modificació del pressupost prorrogat per a 2011 per
transferència de crèdit entre partides
06/05/2011
Modificació del pressupost prorrogat per a 2011 per
transferència de crèdit entre partides
09/05/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el
14/05/2011.
09/05/2011
Canvi de vehicle a la llicència de taxi número 4
09/05/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P11039618 i vehicle B0068SV.
09/05/2011
Al.legació Multa Expt.110005391
09/05/2011
Al.legació multa Expt. P110387804 20/04/2011
4016-FYW
09/05/2011
Acord incoació segons relació 11024555. Acord
incoació segons relació núm. 11024555
09/05/2011
Acord incoació segons relació núm. 11025467
09/05/2011
Proposta sanció segons relació núm. 11025833
10/05/2011
Expt. P110333339
10/05/2011
Recurs reposició denúncia trànsit expt. 100002821
10/05/2011
Recurs reposició infracció trànsit expt. 100005141
10/05/2011
Allegació denúncia de trànsit.
10/05/2011
Contractacions i/o prorrogues de contractes per a
personal de serveis socials
10/05/2011
Aprovació de la reposició de bestreta serveis
socials C00016/4
10/05/2011
Prorroga de les contractacions del personal per a
l'Emissora Municipal de Vilassar de Dalt
10/05/2011
Festa infantil a la Pèrgola de Can Rafart el dia
3/07/2011 des de les 10:30 fins les 14:00h.
10/05/2011
Iniciar tràmit adquisició onerosa directa finca c/
Mestra Viladrosa, núm. 54, titular Sr. Pau Ubach Font.
11/05/2011
Resollució al.legació segons relació 11023567
11/05/2011
Permís i material per celebració de botifarrada de
l'escola Sant Jordi el dia 15/5/2011 a l'era de Can Rafart.
11/05/2011
El dia 20/05/2011 es fara a Can Rafart l'acte de
Cloenda Campanya Electoral OXV des de les 20h fins les 24h.
Sol.lciiten material divers.
11/05/2011
Festa Cupaire.
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D2011AJUN000509
D2011AJUN000510
D2011AJUN000511

D2011AJUN000512
D2011AJUN000513
D2011AJUN000514

D2011AJUN000515
D2011AJUN000516
D2011AJUN000517
D2011AJUN000518
D2011AJUN000519
D2011AJUN000520
D2011AJUN000521
D2011AJUN000522
D2011AJUN000523
D2011AJUN000524
D2011AJUN000525

D2011AJUN000526
D2011AJUN000527
D2011AJUN000528
D2011AJUN000529
D2011AJUN000530
D2011AJUN000531
D2011AJUN000532
D2011AJUN000533

11/05/2011
Champions a la Plaça de la Vila el dia 28/05/2011.
11/05/2011
Cloenda campanya electoral, Plaça de la Vila.
11/05/2011
El dia 18/05/2011 a les 19:45h realitzaran una
assamblea al Centre Cultural de la Caixa. i sol.liciten un Projector i
una Pantalla.
11/05/2011
Festa d'aniversari infantil a la Pèrgola de Can
Rafart el dia 28/05/2011 des de les 15h fins les 19h.
11/05/2011
Festa aniversari pèrgola Can Rafart
11/05/2011
Sol.licitud de la Sra. Sílvia Doménech Pou de la
compactació del permís de lactància, la compactació de la reducció
d'un terç de la jornada amb la totalitat de la retribució, les vacances i
els assumptes personals i compensatoris 2011.
11/05/2011
FERRAN LUCAS COMPTE - Llicència d'obres
menors per canviar rajoles bany, al c/ Manuel Moreno, 119, 1er. 1a.
11/05/2011
JUAN GARCIA VIVANCOS - llicència d'obres
menors per substitució de banyera per plat de dutxa, al c/ Camí de
Mataró, 1 B at. 3a.
11/05/2011
JORDI PANET POZO - Llicència d'obres menors
per enrajolar cuina, a l'Av. Santa Maria, 26.
11/05/2011
ANA MARIA CANO PONCE - Llicència d'obres
menors per canvi bany, al c/Mare de Déu de Montserrat, 2.
11/05/2011
JOSEP FERRE FONT - llicència d'obres menors
per canvi terra bany, a la Riera de Targa, 11 baixos 3a.
11/05/2011
Aprovació del PJ del centre obert per despeses
maig 2011
11/05/2011
Aprovació del PJ per despeses cursa orientacio
festa major
11/05/2011
Retirada cautelar d'arma de dotació a l'agent 044.
12/05/2011
Material per l'Acte final de campanya al Centre
Cultural el dia 20/05/2011.
12/05/2011
Per celebració de festa particular el dia 22/05/2011,
sol.licita material divers.
12/05/2011
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL Caducitat Llicència per estesa de línia elèctrica per subministrament
al carrer Sant Miquel núm.1.
12/05/2011
Nul.
12/05/2011
Nul.
12/05/2011
Nul.
12/05/2011
Sollicitud d’autorització de la celebració d’una festa
i/o acte.
12/05/2011
Aprovació de la reposició de bestreta SSTT
C00080/2
13/05/2011
Aprovació del PJ per la compra de material pel
gimnàs
13/05/2011
Aprovació de la relació de despeses I00383
13/05/2011
Aprovació de la relació d'operacions no
pressupostaries I00384
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D2011AJUN000534
D2011AJUN000535
D2011AJUN000536
D2011AJUN000537
D2011AJUN000538
D2011AJUN000539
D2011AJUN000540
D2011AJUN000541
D2011AJUN000542
D2011AJUN000543
D2011AJUN000544
D2011AJUN000545
D2011AJUN000546
D2011AJUN000547

D2011AJUN000548
D2011AJUN000549
D2011AJUN000550
D2011AJUN000551
D2011AJUN000552
D2011AJUN000553

D2011AJUN000554
D2011AJUN000555
D2011AJUN000556
D2011AJUN000557

13/05/2011
Ordenació de pagaments. Relació O00873/2011
13/05/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00385
16/05/2011
Allegació multa de trànsit.
16/05/2011
Allegació denúncia de trànsit.
16/05/2011
Al.legació infracció trànsit expt. 110005092
16/05/2011
Celebració aniversari infantil a la Pèrgola de Can
Rafart el dia 16/07/2011.
16/05/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
19/06/2011 des de les 17:30h fins les 20:00h.
17/05/2011
øAdjudicació de contracte menor per exposició de
colecció de conquilles "Cau del Cargol"
17/05/2011
Aprovació de la reposició de bestreta de tresoreria
C00053/1
17/05/2011
Material per fer dinar de germanor el dia
28/05/2011, així com tancar carrer i instal.lar pantalla..
18/05/2011
Conveni entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la
societat Imvaur Construcciones SL i l'entitat Banc de Sabadell, SA
18/05/2011
Adjudicació contracte menor assegurança defensa
jurídica Ajuntament.
18/05/2011
Adjudicació contracte menor assegurança
accidents gimnàs.
19/05/2011
COM. PROP. C/ MURILLO, 1 - Llicència d'obres
menors per muntatge de bastida i reparació dels balcons i façana de
l'edifici del c/ Murillo núm.1
19/05/2011
MERITXELL SALA LOSDIJCK - Retorn de fiança
relatiu a l'expedient d'obres 82/2006 al c/ Santiago Russiñol, 22
19/05/2011
Festa del Barri, Dinar de Germanor el dia
19/06/2011.
19/05/2011
Aprovació de la relació de despeses I00386
19/05/2011
Aprovació de la relació d'operacions no
pressupostaries I00387
19/05/2011
Sollicitud d'ajornament de tributs presentada per
Viserma SLU
19/05/2011
FRANCESC XAVIER MESTRE GALLINAT llicència d'obres menors per reconstrucció barri porta d'entrada a la
casa del c/ Salvador Espriu, 5.
19/05/2011
JOSEFA GALCERAN DIVIU - Llicència d'obres
menors per reparació Sostre balcó planta baixa per despreniment a la
Plaça de la Vila núm.11
19/05/2011
Contractació d'una educadora de la Llar d'Infants
per tal de substituir a una treballadora per un període de IT.
19/05/2011
Modificació del pressupost per transferència de
crèdit entre partides
19/05/2011
Aprovar el CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE
EL CONSELL COMARCAL DEL MARESME I L'AJUNTAMENT DE
VILASSAR DE DALT PER A LA REALITZACIÓ DE PROVES PILOT
DE RACTAMENT ENFRONT EL MOSQUIT TIGRE (Aedes
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D2011AJUN000558
D2011AJUN000559
D2011AJUN000560

D2011AJUN000561
D2011AJUN000562
D2011AJUN000563
D2011AJUN000564
D2011AJUN000565

D2011AJUN000566

D2011AJUN000567
D2011AJUN000568
D2011AJUN000569
D2011AJUN000570
D2011AJUN000571
D2011AJUN000572
D2011AJUN000573
D2011AJUN000574
D2011AJUN000575
D2011AJUN000576
D2011AJUN000577
D2011AJUN000578
D2011AJUN000579

albopictus) AL MUNICIPI.
19/05/2011
Aval a favor de la societat municipal Viserma
Serveis i Manteniments, SLU per garantir les obligacions derivades de
la formalització d'una pòlissa de crèdit
20/05/2011
Aprovació dels dies de vacances d'estiu 2011 del
personal de l'Ajuntament.
20/05/2011
Revisió de la retribució a percebre pel
concessionari dels Serveis de Recollida, transport i eliminació de
residus sòlids urbans
20/05/2011
Festa infantil a la pergola de Can Rafart el dia
18/06/2011 des de les 17h fins les 20:30h.
20/05/2011
Disposició del tràmit d'audiència relatiu a la
comissió d'una presumpta falta lleu.
20/05/2011
Aprovació del PJ per la compra de material pels
cursos de formació viaria a les escoles
20/05/2011
Sollicitud del Sr. Ramon Martínez Muñoz del
permís per naixement i el permís de paternitat.
20/05/2011
Resolució sobre el recurs de reposició presentat pel
Sr. Joan Carles Matamala Cabrera refe-rent a la concessió de
l'excedència voluntària per incompatibilitats concedida en data 23 de
febrer de 2011 en la resolució 280/2011.
20/05/2011
Sol.licitud del Sr. Fernando Pascual Illescas per
saber perquè els agents 041,044 i 046 no tenen la possibilitat de
realitzar serveis extraordinaris i demana que en tornin a realitzar.
20/05/2011
Sol.licitud del Sr. Fernando Pascual Illescas sobre
canvis produïts en les vacances anuals assignades al col.lectiu de la
policia local.
20/05/2011
Arxiu expedient imposició de penalitats per
incompliment de criteris d'adjudicació de contracte administratiu obres reforma La Tela. .
23/05/2011
Aprovació de la relació de despeses I00388
23/05/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00389
23/05/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
11/06/2011
24/05/2011
Expt. 08214/007006 08/05/2011 9330-GYP
24/05/2011
SOREN ELEVADORS SL -Retorn de l'aval de les
obres d'instal.lació d'ascensor panoràmic a la Casa de la Vila.
24/05/2011
Recurs de reposició contra la denúncia Expt.
08214/0005045 de data 16/02/2011 Matrícula B-2483-UD
24/05/2011
Recurs de reposició contra la denúncia Expt.
08214/0006757 de data 16/02/2011 Matrícula 1218-DWT
24/05/2011
Expt. 08214/006833
15/05/2011 matricula
2438-FLT
24/05/2011
Expt. 08214/006741
15/05/2011 matricula
1453-DRM
24/05/2011
Allegació denúncia de trànsit.
24/05/2011
Maria-SAlome Gatnau Tolosa - Llicència d'obres
menors per canviar dutxa per banyera al c/ Joan Oliver, 1.
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D2011AJUN000580
D2011AJUN000581
D2011AJUN000582

D2011AJUN000583
D2011AJUN000584
D2011AJUN000585
D2011AJUN000586
D2011AJUN000587
D2011AJUN000588
D2011AJUN000589
D2011AJUN000590
D2011AJUN000591
D2011AJUN000592
D2011AJUN000593
D2011AJUN000594
D2011AJUN000595
D2011AJUN000596

D2011AJUN000597
D2011AJUN000598
D2011AJUN000599

D2011AJUN000600
D2011AJUN000601
D2011AJUN000602
D2011AJUN000603
D2011AJUN000604

24/05/2011
CENTRE D'ESTUDIS DA VINCI - Llicència d'obres
menors per adequació dels WC per minusvàlids i fer envans amb
pladur al c/ Avi Riera núm.5.
25/05/2011
Programa complementari d'urgència social per al
2011 per un import total de4.411,20 €.
25/05/2011
1.
Aprovació de la llista provisional d'admesos
i exclosos del procés selectiu per a la cobertura, pel sistema de
concurs oposició, per a la constitució d'una Borsa de Treball de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per tal de proveir les vacants
25/05/2011
Recurs de reposició contra la denúncia de trànsit
amb número d'expedient 110004516 i vehicle 4266CVM.
25/05/2011
Acord incoació segons relació 11029627
25/05/2011
Acord incoació segons relació 11028247
25/05/2011
Acord incoació segons relació 11026898
25/05/2011
Proposta sanció segons relació 11028631
25/05/2011
Permís i material per la Pèrgola de Can Rafart el
dia 2/7/2011.
25/05/2011
Acord incoació segons relació núm. 11023842
25/05/2011
Acord incoació segons relació 11024848
25/05/2011
Acord incoació segons relació 11025832
25/05/2011
Acord incoació segons relació 11028632
26/05/2011
CAROLINA GUELL MARTINEZ - Llicència d'obres
menors per reforma interna d'una vivenda unifamiliar entre mitgeres.
26/05/2011
Resolució al.legacions segons relació 11028359
26/05/2011
Aportació del primer trimestre de l'any 2011 al pla
de pensions de Caixa Catalunya.
26/05/2011
MANUEL CABRERA ESPEJO - Devolució aval
bancari corresponent a la garantia de les obres realitzades en el FEIL
de la Piscina Municipal.
26/05/2011
Aprovació d'un contracte d'afliiació de l'Ajuntament
a la xarxa d'escoles d'educació infantil "tiket guarderia"
26/05/2011
Aprovació de la relació de reposició bestreta SSTT
C00081/2
26/05/2011
ESTEBAN MONTAÑA COS - ADV. CAD. sollicitud
llicència d'obres menors per collocació de planxes tabic pluvial a la
paret per arreglar humitats, a l'edifici del c/ Barcelona núm.2
26/05/2011
Retenció de retribucions d'una treballadora per
diligència de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.
26/05/2011
Dia 18/06/2011 Final de curs de l'AMPA Francesc
Macià, sol.liciten Taules i Cadires per 500 persones. Muntatge d'un
escenari al pati de l'escola i punt de llum a peu d'escenari.
27/05/2011
Autorització d'installació de caseta de venda de
productes pirotècnics per Sant Joan a Can Nolla (carretera Premià de
Mar)
27/05/2011
Retorn de credencial i arma oficial a agent.
27/05/2011
Permís i material per celebrar el 90è aniversari del
C.E. Vilassar al parc de Can Rafart el proper 18 de juny de 2011.
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D2011AJUN000627
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27/05/2011
Celebració de la revetlla de Sant Joan i festes del
barri els dies 23,24 i 25 de juy. Sol.licitant material divers per la
celebració.
27/05/2011
Per la Celebració de la Jornada anual dels Centres
Autoequip, sol.liciten material per la mateixa. el dia 19/06/2011 des
de les 8:00 fins les 17:00h.
27/05/2011
Material per revetlla de Sant Joan al c/ Mestre
Amadeu Vives.
27/05/2011
Material per celebració de bateig al carrer Mare de
Déu del Carme núm.51.
27/05/2011
Aprovació de la relació de despeses I00390
27/05/2011
Aprovació d'operacions no pressupostaries I00391
27/05/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00392
27/05/2011
Aprovació de la 13a certificació d'obra de la
biblioteca municipal
31/05/2011
Recurs de reposició contra la denúncia de trànsit
amb número d'expedient 10006868 i vehicle B2891UG.
31/05/2011
Expt. P110360933 01/04/2011 8569-FNN
31/05/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100334434.
31/05/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100286406 i vehicle 2948FYY.
31/05/2011
Aprovació del PJ per la festa contra el càncer
01/06/2011
Licitació parades Festa Major de Sant Genís 2011.
01/06/2011
APLICACIONS I SOLUCIONS DECORATIVES SL Llicència d'obres menors per adeqüació d'un local destinat a agència
d'assegurances sense modificar estructura ni volumetria al c/ Rafael
Riera Prats núm.25.
01/06/2011
MARCELLI PONS DUAT - Llicència d'obres
menors pe reforma de cambra de bany al Camí de Mataró,1 àtic 1
Esc. C
01/06/2011
Designació d'advocat per la direcció lletrada del
recurs contenciós administratiu 83/2011 Secció F2 Procediment
abreujat.
02/06/2011
CARME BIARNES AGUADE - llicència d'obres
menors per substitució de banyera per plat de dutxa només per
adaptar-la a bany per persona minusvàlida al c/ Murillo, 12 1r 6ª.
02/06/2011
MAS VILANOVA SA - Ordre d'execució a Can
Maians
02/06/2011
Compareixença davant del Jutjat Contenciós
Administratiu 3 de Barcelona, en qualitat d'administració demandada,
en el procediment núm. 594/2010 B.
02/06/2011
Permís per la celebració de la revetlla de Sant Joan
2011 al carrer Tarragona.
02/06/2011
Celebració d'aniversari infantil a la Pèrgola de Can
Rafart el dia 25/06/2011 des de les 9h fins les 14:00h.
02/06/2011
Permís i material per la pèrgola de Can Rafart el
proper 17/9/2011.
02/06/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
9/7/2011.
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D2011AJUN000649
D2011AJUN000650
D2011AJUN000651

03/06/2011
Festa de Final de curs de 4t. d'ESO al gimnas de
l'escola, el divendres dia 10 de juny. Sol.liciten cadires, una escala i
l'escenari.
03/06/2011
CENTRO TRAUMATOLÓGICO Y CIRUGÍA
ORTOPÉDICA DR. KHER SL - Denegació prórroga llicència d'obres
143/2006
03/06/2011
SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓ SA -SORLI
DISCAU- Llicència d'obres per obertura i tancament de rasa per
l'estesa de la nova linia subterrania de mitja tensió i connexió d'un nou
centre de mesura a la
Riera de Targa, 47.
06/06/2011
Sollicitud de la Sra. Ana Marin Martinez a
reincorporar-se el dia 12 de juny de 2011 com a treballadora de
l'Ajuntament amb la condició d'indefinida no fixa.
06/06/2011
Expedient disciplinari relatiu a la comissió d'una
presumpta falta lleu.
06/06/2011
Expedient disciplinari relatiu a la comissió d'una
presumpta falta lleu.
06/06/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006781 i vehicle B1061UL.
06/06/2011
FRANCISCO ANTONIO ROMERA i PAULA ALICIA
LOPEZ - ordre d'enderroc d'una tanca des de la pista Torrent d'en
Cuquet i s'enfila cap a Cal Vidrier i Can Garrimbau.
06/06/2011
Expt.006740 data (Ilegilble)
06/06/2011
Allegació denúncia de trànsit.
06/06/2011
Recurs denúncia de trànsit.
06/06/2011
Nul.
06/06/2011
Acord incoació segons relació 11030861.
06/06/2011
Proposta sanció segons relació 11031254
06/06/2011
Aprovació de la presentació de sollicituds de
subvenció ICAEN 2010.
06/06/2011
Reclamació de responsabilitat patrimonial. Inici del
procediment.
06/06/2011
Compareixença davant del Jutjat Contenciós
Administratiu 14 de Barcelona, en qualitat d'administració
demandada, en el procediment núm. 503/2010-B Procediment
abreujat.
07/06/2011
Designació d'advocat per la direcció lletrada del
recurs contenciós administratiu 17/2010-I Procediment abreujat.
07/06/2011
Al.legació denúncia de trànsit Exp. 11006531,
matrícula 2570 CYK.
07/06/2011
Aprovació de la relació de despeses I00393
07/06/2011
Aprovació de la reposició de bestreta SSTT
C00082/2.
07/06/2011
Al.legació denúncia de trànsit Exp. 11006532,
matrícula 2570-CYK.
07/06/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart, el dia
10/06/2011.
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D2011AJUN000671
D2011AJUN000672
D2011AJUN000673
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08/06/2011
Liquidació taxa pel trasllat i permanència al dipòsit
municipal.
09/06/2011
Aprovació del PJ per menjar llar d'infants
09/06/2011
Al.legació denúncia expt. 11007349
09/06/2011
Allegació de denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006968 i vehicle 4302DRZ.
09/06/2011
Reconeixement del caràcter d'indefinit no fix de la
relació laboral que manté l'Ajuntament amb la Sra. Montserrat Duran
Roca.
09/06/2011
Reconeixement del caràcter d'indefinit no fix de la
relació laboral que manté l'Ajuntament amb la Sra. Teresa Herrera
Moreno.
09/06/2011
Reconeixement del caràcter d'indefinit no fix de la
relació laboral que manté l'Ajuntament amb la Sra.Mylenne Ximena
Maffet Caro.
09/06/2011
Reconeixement del caràcter d'indefinit no fix de la
relació laboral que manté l'Ajuntament amb la Sra.Vanessa Cuesta
Perez.
09/06/2011
Reconeixement del caràcter d'indefinit no fix de la
relació laboral que manté l'Ajuntament amb la Sra.Mònica Sanchez de
la Rosa.
09/06/2011
Reconeixement del caràcter d'indefinit no fix de la
relació laboral que manté l'Ajuntament amb la Sra.Maria Sequeros
Andrade Acuña.
09/06/2011
Finalització de la comissió de serveis i cessament
del Sr. David Morgades i Clopés com a agent de la policia local.
09/06/2011
Al.legació denúncia expt. 11006981
09/06/2011
Acord incoació segons relació núm. 11032700
09/06/2011
Permís i material per celebrar el "sopar d'estiu jove
2011" al casal de l'Estrella el proper 17 de juny.
10/06/2011
Recurs de reposició denúncia de trànsit amb
número d'expedient 110005092.
10/06/2011
RAUL ESPIN ROBLES - Llicència d'obres menors
per canviar banyera per plat de dutxa al c/ Dr.Emili Masriera i
Guardiola núm.5
10/06/2011
NÚRIA PUJ0L XIVILLE - retorn fiança obres al c/
Sant Joan, 22 (llicència d'obres 142/2006).
10/06/2011
Adjudicació del lliurament de residus, consistents
en vehicles abandonats a un centre gestor autoritzat.
10/06/2011
1.
Aprovació de la llista definitiva de persones
admeses i excloses per constituir una bossa de personal laboral
temporal, pel sistema de concurs oposició, d'una Borsa de Treball de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per tal de proveir les vacants i les n
10/06/2011
Aprovació de la relació de despeses I00394.
10/06/2011
Aprovació de la relació d'operacions no
pressupostaries I00395.
10/06/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00396
11/06/2011
delegacio d'autoritzacio de matrimoni civil a favor
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D2011AJUN000675
D2011AJUN000676

D2011AJUN000677
D2011AJUN000678
D2011AJUN000679
D2011AJUN000680
D2011AJUN000681
D2011AJUN000682
D2011AJUN000683
D2011AJUN000684
D2011AJUN000685
D2011AJUN000686
D2011AJUN000687
D2011AJUN000688
D2011AJUN000689
D2011AJUN000690
D2011AJUN000691

D2011AJUN000692
D2011AJUN000693

D2011AJUN000694
D2011AJUN000695
D2011AJUN000696

D2011AJUN000697

de Benet Oliva Ricos.
14/06/2011
Permís i material per celebrar la revetlla de Sant
Joan al club de la Cisa el proper23/6/2011.
15/06/2011
Compareixença davant del Jutjat Contenciós
Administratiu 8 de Barcelona, en qualitat d'administració demandada,
en el procediment núm. 691/2010 C Procediment abreujat.
15/06/2011
Designació d'advocat per la direcció lletrada del
recurs contenciós administratiu 246/2011 Secció E.
16/06/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart, el dia
17/07/2011.
16/06/2011
Festa infantil a la Pèrgola de Can Rafart el
3/9/2011.
16/06/2011
Festa infantil a la Pèrgola de Can Rafart el dia
3/7/2011.
16/06/2011
Composició Junta de Govern Local.
16/06/2011
Nomenament dels Tinents d'Alcalde.
16/06/2011
Estructuració en àrees, atribucions i delegacions
als membres de la Junta de Govern Local i als regidors delegats.
17/06/2011
Delegacio matrimoni civil a favor del regidor Benet
Oliva Ricos
17/06/2011
Aprovació del pagament a justificar per les
despeses del 2on trimestre 2011
17/06/2011
Que el diumenge dia 26 de juny estigui la Plaça
lliure de cotxes per fer la processor de la Festa del Corpus Christi.
20/06/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
24/07/2011.
20/06/2011
Permís i material per festa d'aniversari a la Pèrgola
de Can Rafart el proper 26/06/2011.
20/06/2011
Recurs denúncia de trànsit.
20/06/2011
Permís per a la celebració de la revetlla de Sant
Joan al carrer Artail el proper 23/6/2011.
20/06/2011
Autorització per la celebració de la revetlla de i
foguera de Sant Joan a la zona comunitària de l'edifici del carrer Camí
de Mataró núm.1 el proper 23/6/2011.
20/06/2011
Aprovació de la relació de despeses I00399
21/06/2011
Correcció d'errades del Decret d'alcaldia núm.
683/2011 d'estructuració en àrees, atribucions i delegacions als
membres de la Junta de Govern Local i als regidors delegats.
21/06/2011
Resolució recurs de reposició interposat contra el
Decret núm. 522/2011
22/06/2011
Que el diumenge dia 26 de juny estigui la Plaça
lliure de cotxes per fer la processor de la Festa del Corpus Christi.
22/06/2011
Sol.licitud del Sr. Josep Gabarron Sancliment del
gaudiment de la compactació de la reducció d'un terç de la jornada
amb la totalitat de la retribució a partir del dia 20 d'octubre de 2011 i
de les vacances, els assumptes personal i dies compensatoris.
22/06/2011
Assemblea Indignats, posar barbacoa portàtil amb
carbó vegetal als jardins Sant Jordi avui dimecres
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D2011AJUN000698
D2011AJUN000699
D2011AJUN000700
D2011AJUN000701

D2011AJUN000702
D2011AJUN000703
D2011AJUN000704

D2011AJUN000705
D2011AJUN000706
D2011AJUN000707
D2011AJUN000708
D2011AJUN000709

D2011AJUN000710
D2011AJUN000711
D2011AJUN000712
D2011AJUN000713
D2011AJUN000714
D2011AJUN000715
D2011AJUN000716
D2011AJUN000717
D2011AJUN000718
D2011AJUN000719
D2011AJUN000720
D2011AJUN000721
D2011AJUN000722
D2011AJUN000723

22/6/2011.
22/06/2011
Permís i material per celebrar un aniversari a la
Pèrgola de Can Rafart el dia 10/7/2011.
23/06/2011
Delegacio funcions alcaldia per a casament civil
23/06/2011
Modificació atribucions i delegacions als membres
de la Junta de Govern Local i als regidors delegats
23/06/2011
FRANCISCO SOLA SANCHEZ - Prórroga llicència
d'obres OMAJ20080000020 de reforma d'habitatge unifamiliar al c/
del Nord, 14 A.
27/06/2011
Material per celebració aniversari al c/ Lleida, 3, el
dia 2/7/2011.
27/06/2011
Missa campanya a l'Hospital el dia 3/7/11.
27/06/2011
Permís i material per celebració d'una botifarrada a
Can Rafart el proper 8 de juliol de 2011 amb motiu de la Gimcana
Nocturna de l'Espai Jove.
27/06/2011
Material per a la celebració d'acte de les vetlles
d'estiu als Forns Romans el proper 3/7/2011.
27/06/2011
Baixa de les parades 21 i 22 del Mercat Municipal
del Carme.
27/06/2011
Baixa de les parades 4,5 6 i 7 del Mercat Municipal
del Carme.
27/06/2011
Francisco Antonio Romera i Paula Alicia Lopez ordre d'enderroc de tanca a la zona de Can Garrimbau.
28/06/2011
IRENE BOGUÑA ZUBIAUR - Caducitat sollicitud
llicència d'obres per collocació de mòdul prefabricat de fusta
desmontable a la urbanització Can Silva, parcella 4A. Pere Calders i
Rossinyol núm.24.
28/06/2011
REDROCK SL - Devolució de les fiances deles
obres de la Plaça de la Vila, 6 . (OMAJ2007000043)
29/06/2011
Devolució garantia dipositada
29/06/2011
Autoritzar la continuïtat d'un any del Sr. Miquel
Sánchez Martín complerts els 65 anys d'edat.
29/06/2011
Proposta de sanció relació núm. 11036973.
29/06/2011
Festa d'aniversari infantil a la Pèrgola de Can
Rafart el dia 9/07/2011 a les 10h. per 35-40 persones.
29/06/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11007126 i vehicle B6669WS.
29/06/2011
Proposta de sanció relació núm. 11034733.
29/06/2011
Proposta d'incoació segons relació núm. 11036974.
29/06/2011
Acord d'incoació segons relació núm. 11036652.
29/06/2011
Acord d'incoació segons relació núm. 11035633.
29/06/2011
Acord d'incoació segons relació núm. 11034347.
30/06/2011
Festa d'aniversari el dia 29/07/2011 a la Pèrgola de
Can Rafart.
30/06/2011
Permís i material per a la celebració de la Revetlla
de Sant Pere al carrer Amadeo Vives el proper 2/7/2011.
04/07/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
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D2011AJUN000746
D2011AJUN000747
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04/07/2011
Per la exhibició dels balls del Casinet, el proper dia
23/07/2011 ho celebraran al Parc de Can Rafart des de les 20h fins
les 3h. Sol.liciten material divers.
04/07/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
04/07/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
04/07/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
04/07/2011
Aprovació de la relació de despeses I00397
04/07/2011
Aprovació de la relació I00398 d'operacions no
pressupostaries
04/07/2011
Aprovació de la relació de despeses I00401
04/07/2011
Aprovació del pagament a justificar del PIJ
04/07/2011
Pagament a justificar pel casal d'estiu del centre
obert
04/07/2011
Aprovació de pagaments a justificar
04/07/2011
Material per celebrar el Sopar final de temporada
del C.E. Vilassar al camp de futbol municipal el proper 9/7/2011.
04/07/2011
Material per la celebració d'un bateig el dia
31/7/2011.
04/07/2011
Festa per Bateig filla a la Finca Can Badia
(Vallmorena), el dia 07/08/2011.
05/07/2011
Declaració d'aprovats al procedimentper a la
constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt,
per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació que es
poguessin produir en
els llocs de treball d'educadors/es del centre obe
05/07/2011
Prorroga de la contractació de la Sra. Míriam López
Chico en substitució de la Sra. Sílvia Doménech Pou.
05/07/2011
Gaudiment del permís de paternitat i de la reducció
d'un terç de la jornada amb el 100% de les retribucions per cura de fill
del Sr. Miguel Muñoz Bustos.
06/07/2011
Sopar de final de Curs de la Colla del Gegantó, a la
Pèrgola de Can Rafart el dia 30/07/2011.
06/07/2011
Material per festa familiar el proper 10 de juliol de
2011.
06/07/2011
Al.legació denúncia expt. 11006839
06/07/2011
Al.legació denúncia expt. 11006986
06/07/2011
Allegació denúncia de trànsit.
06/07/2011
Allegació denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006540 i vehicle 8533HBD.
06/07/2011
Recurs de reposició contra la denúncia de trànsit
amb número d'expedient 11007252 i vehicle 1937CJP.
06/07/2011
Aprovació de la relació de reposició C00017/4 de
serveis socials
07/07/2011
JOSE-ORIOL COTET SIBERTA - llicència d'obres
menors per la construcció d'una piscina al c/ Esteve Albert i Corp, 24.
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D2011AJUN000752
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D2011AJUN000770
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07/07/2011
Acord incoació segons relació 11037732
07/07/2011
Proposta de sanció segons relació 11038016
07/07/2011
ANTONI BOSCH ROS - Suspensió cautelar i
immediata d'obres sense llicència per moviments de terres al Torrent
de Vallmorena (Paratge La Ferrera).
08/07/2011
Inici expedient contracte servei d'assessorament
jurídic en matèries puntuals.
11/07/2011
TERESA PONS PUJOL - llicència d'obres menors
per canviar rajoles cambra de bany
11/07/2011
LUIS LARA GUERRERO - Llicència d'obres
menors per reparar goteres al garatge de l'habitatge de l'Av. Sant
Sebastià núm.5.
11/07/2011
COM. PROP. C/ SANT JOSEP ORIOL, 34 Llicència d'obres menors per reparació de façana al c/ Sant
Josep-Oriol, 34.
11/07/2011
GS EXPRES SCP - llicència d'obres menors per
reforma interior habitatge entre mitgeres al c/ Dr. Martí Soler, 13.
11/07/2011
REFORMES SANTOS SL - Llicència d'obres
menors per reforma de bany de l'habitatge situat al carrer Joan Salvat
Papasseit núm.1.C.bxs.4a.
11/07/2011
JOAN LLONCH SABATES - llicència d'obres
menors per canvi de paviment i rajoles a part de l'habitatge del carrer
Anselm Clavé núm.9
11/07/2011
ESTHER VICENTE GARCIA - llicència d'obres
menors per reforma de cuina i de cambres de bany al c/ Sot d'en Pi
núm.17
11/07/2011
Aprovació de la 14a certificació d'obra de la
biblioteca Can Manyer
11/07/2011
Aprovació expedient i apertura del procediment
d'adjudicació del contracte de servei d'assessorament jurídic en
matèries puntuals.
11/07/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006880 i vehicle 4494BFL.
11/07/2011
Al.legació infracció expt. P11042990
12/07/2011
DLS GESTION INMOBILIARIA SL - Llicència de
primera ocupació relativa al carrer Manuel Moreno núm.21, exp.
141/2006.
12/07/2011
Inici expedient contracte servei d'assessorament
tècnic urbanisme en matèries puntuals.
12/07/2011
Designació d'advocat per la direcció lletrada del
recurs contenciós administratiu 194/2011-B Procediment abreujat.
12/07/2011
A els Jardinets d'Anton Feliu, el dia 18/07/ des de
les 20:00 fins les 20:30h volen organitzar un Acte commemoratiu del
cop d'estat 18/07/1936.
12/07/2011
Resolució sollicitud dades facturació d'un
proveïdor.
12/07/2011
Designació com a vocal del Patronat de la
Fundació Privada de l'Hospital de Sant Pere.
12/07/2011
Nul.
13/07/2011
Sollicitud del Sr. J.Roberto Miras Hervàs, en
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D2011AJUN000772
D2011AJUN000773
D2011AJUN000774
D2011AJUN000775
D2011AJUN000776
D2011AJUN000777
D2011AJUN000778
D2011AJUN000779
D2011AJUN000780
D2011AJUN000781
D2011AJUN000782
D2011AJUN000783
D2011AJUN000784
D2011AJUN000785
D2011AJUN000786
D2011AJUN000787
D2011AJUN000788
D2011AJUN000789

qualitat de President de la Secció Sindical del Sindicato Profesional
de Policías Municipales de España-Catalunya (SPPME-CAT).
13/07/2011
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
ajustar-se a llicència.
14/07/2011
Aprovació del Pla de disposició de Fons
14/07/2011
Aprovació de la relació de reposició C0054/1
bestreta tresoreria
14/07/2011
Aprovació de la relació de despeses I00400
14/07/2011
Aprovació de la relació d'operacions no
pressupostaries I00402
14/07/2011
Retenció de crèdit amb la finalitat de limitar
l'execució de la despesa.
15/07/2011
Aprovació de la relació de despeses I00404
15/07/2011
Aprovació d'operacions no pressupostàries I00405
15/07/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00406
15/07/2011
Resolució recurs segons relació 11037856
15/07/2011
Acord incoació segons relació 11038804
15/07/2011
Permís i material per celebració d'aniversari a la
pèrgola de Can Rafart el proper 22/7/2011.
15/07/2011
Permís i material per la Pèrgola de Can Rafart el
proper 18/9/2011.
18/07/2011
Conveni entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la
societat Dilmé & Fabré.
19/07/2011
Requeriment de retorn de subvenció rebuda
indegudament.
20/07/2011
Resolució de recurs de reposició interposat per la
Sra. Marta Betés Sancho contra el decret d'Alcaldia núm. 448/2011.
20/07/2011
Celebració festa Sant Crist dia 18/9/2011 a les 17h
21/07/2011
Nomenament de funcionària interina per a cobrir
una plaça vacant d'agent de la policia local per procediment de
màxima urgència.

Museu
A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de maig que van del número D2011MUSE000009 AL D2011MUSE000021 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011MUSE000009
D2011MUSE000010
D2011MUSE000011
D2011MUSE000012
D2011MUSE000013

05/05/2011
Aprovació relació de despeses I00081
05/05/2011
Aprovació d'operacions no pressupostaries I00082
18/05/2011
Aprovació de la reposició de bestreta C00073/1
19/05/2011
Expedient 1_2011 modificació del pressupost
prorrogat del Museu
20/05/2011
Contractació de conserge per a l'obertura del
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D2011MUSE000014
D2011MUSE000015
D2011MUSE000016
D2011MUSE000017
D2011MUSE000018
D2011MUSE000019
D2011MUSE000020
D2011MUSE000021

Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.
09/06/2011
Contractació de conserge per a l'obertura del
Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.
14/06/2011
Aprovació de la relació de despeses I00083
14/06/2011
Aprovació d'operacions no pressupostaries I00084
17/06/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00085
08/07/2011
Aprovació de la relació de despeses I00086
08/07/2011
Aprovació de la relació I00087 d'operacions no
pressupostaries
21/07/2011
Compensació de deutes
21/07/2011
Aprovació de la reposició de bestreta C00074/1

Emissora
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de maig que van del número D2011EMIS000014 AL D2011EMIS000021 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011EMIS000014
D2011EMIS000015
D2011EMIS000016
D2011EMIS000017
D2011EMIS000018
D2011EMIS000019
D2011EMIS000020
D2011EMIS000021

05/05/2011
Aprovació d'operacions ADO
05/05/2011
Sollicitud del Sr. Juan Luis Garcia Wic del permís
per naixement i el permís de paternitat.
05/05/2011
Aprovació d'operacions no pressupostaries
20/06/2011
Aprovació de la relació de despeses ADO
20/06/2011
Aprovació d'operacions no pressupostaries
21/06/2011
Emissió de Falca Publicitària.
08/07/2011
Aprovació de la relació d'ADO
08/07/2011
Aprovació d'operacions no pressupostaries

La Massa
A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de maig que van del número D2011TEAT000009 AL D2011TEAT000017 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011TEAT000009
D2011TEAT000010
D2011TEAT000011
D2011TEAT000012
D2011TEAT000013
D2011TEAT000014
D2011TEAT000015
D2011TEAT000016
D2011TEAT000017

05/05/2011
05/05/2011
05/05/2011
09/05/2011
18/05/2011
09/06/2011
14/06/2011
14/06/2011
14/06/2011

Aprovació de la relació de despeses I00053
Aprovació d'operacions no pressupostaries I00054
Aprovació d'ingressos I00055
Aprovació reposició bestreta la Massa C00016/1
Aprovació de la relació de despeses I00056
Aprovació de la reposició de bestreta C00017/1
Aprovació de la relació de despeses I00057
Aprovació d'operacions no pressupostaries I00058
Aprovació de la relació d'ingressos I00059
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19.- Precs i preguntes.
Precs

El Sr. Solà formula els precs següents:
1. Comissió de Cultura. Explica que a l’anterior Ple es va dir que l’elecció dels
membres de la Comissió Municipal de Cultura que s’havia fet no tenia cap valor
perquè era una comissió no constituïda. Diu que CIU va preferir callar per tal de no
deixar en evidència la manca de coordinació i organització, però manifesta la seva
preocupació referent a què el regidor de Cultura va dir que ja ho havia exposat a la
Junta de Govern Local i malgrat això s’havia inclòs a la moció del Ple. Afegeix que
també els preocupa que després d’unes eleccions municipals, on la majoria de
forces polítiques apostaven per la priorització de la cultura com estratègia de
renovació territorial i model econòmic, sigui aquesta l’única comissió que no ha
estat constituïda. Demana al regidor de Cultura que es constitueixi un Consell o una
Taula de Cultura i aquesta Comissió de regidors.
2. Nou Mercat de Can Robinat. Es queixa de la manca de coordinació i organització
a la inauguració del mercat de Can Robinat: col·locació dels regidors, tall de cinta
per part de persones que no són de la corporació, disbauxa a la visita de les
parades...). Demana un protocol per les properes actuacions per tal que no es torni
a repetir la mateixa situació en un futur.

La Sra. Martínez formula els precs següents:
1. Neteja de Can Maians. Comenta que ha observat que s’han netejat els voltants de
Can Maians, de la benzinera fins el semàfor, però diu que els senyals de trànsit
encara estan tapats per les herbes. Demana si es poden retallar aquestes herbes
perquè els conductors els puguin veure.
2. Danys a l’edifici contigu al de La Tela. Comenta que algú ha fet malbé l’edifici
del costat de l’edifici, que hi ha un forat a la paret i tota la plaça està plena de
pintades. Demana que s’arregli ja que l’estat de la plaça és lamentable.

El Sr. Yelo, referent al Consell de Cultura explica que fa 4 anys es va constituir, però no hi
havia cap normativa que ho regulés. Puntualitza que el que va comentar al Ple és que
s’havia de crear un reglament del Consell de Cultura i posteriorment formar-lo.
L’alcalde diu que és cert que s’ha de fer un protocol i referent als precs de la Sra. Martínez
diu que s’ho miraran.
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El Sr. Carmona formula els precs següents:
1. Carrer Canyamar. Comenta que, a conseqüència de la nova zona de càrrega i
descàrrega, els vehicles que baixen pel carrer Canyamar tenen més dificultats per
fer el gir cap a la dreta i que la manca de visibilitat fa que els cotxes hagin de treure
el morro més del que seria normal. Demana un mirall que permeti veure els cotxes
que venen de la part de Manuel Moreno, ja que el que hi ha actualment només
enfoca els vehicles que venen de la Riera de Targa.
2. Cruïlla Riera de Targa. Comenta que a la cruïlla Riera de Targa amb l’Avinguda
Sant Sebastià es va talar un plataner de la riera i des d’aleshores hi ha un clot a la
vorera amb les restes de l’arbre, que pot representar un risc de caigudes per a
qualsevol persona. Demana que es procedeixi a replantar l’arbre corresponent o
que, mentrestant, es cobreixi aquest sot amb una rasa de la vorera.

3. Queixa dels veïns de la Quintana i Sant Sebastià. Comenta que els veïns de la
Quintana i Sant Sebastià han fet arribar les seves queixes respecte al volum de la
música que es va fer servir per les mostres de ball del passat dissabte a Can Rafart.
Demana més control en el volum per a properes actuacions.

El Sr. Cusidó formula el precs següents:
1. Restabliment de legalitat urbanística al carrer de la Sort. Comenta que ja fa
mesos que va arribar una sentència per restablir la legalitat urbanística a una finca
al carrer de la Sort, per disputes urbanístiques entre dos veïns. Diu que l’anterior
alcalde no va complir el requeriment judicial i que Opció per Vilassar també va
demanar en diferents moments resoldre aquesta actuació. Demana que s’expliqui en
quin punt es troba aquest tema atès que no es tracta d’una qüestió municipal sinó
d’un requeriment d’obligat compliment amb el risc que comporta per l’ajuntament
si s’obvia.
2. Nou Sorli. Diu que amb la inauguració del nou mercat de Can Robinat s’ha produït
un alliberament de sòl públic i un canvi en el comerç local. Demana que es traslladi
l’ubicació del mercat setmanal al tram del Camí de Mataró que hi ha entre la Riera
de Targa i Dr. Ferran i que l’antic edifici del mercat del Carme es destini a espai
polivalent per a activitats culturals que es puguin produir a l’hivern o en dies de
mal temps, ja que el museu tèxtil va desestimar el seu trasllat a aquest lloc per la
manca d’espai.

3. Retribucions a càrrecs electes cessats. Comenta que després de les passades
eleccions municipals ha vist un seguit d’activitats retribuïdes a càrrecs electes
cessats. Diu que a l’ex-regidora d’Ensenyament se l’ha contractat com a
treballadora de la llar d’infants i a l’ex-regidor de Seguretat Viària, i membre del
Consell d’Administració de Viserma, se li ha adjudicat el bar de Can Rafart quan
encara forma part del Consell d’Administració i amb un contracte per procediment
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negociat que modifica les condicions inicials dels plecs d’adjudicació pública.
Afegeix que d’aquesta adjudicació no se n’ha fet la propaganda adequada a l’igual
que la de l’adjudicació del local de la plaça del Teatre. Explica que la llei
d’incompatibilitats prohibeix per un terminis de dos anys l’exercici d’activitats de
l’àmbit en què s’ha estat exercint les funcions de càrrec públic. Demana que cessin
en la seva activitat, de manera urgent, els ex membres de l’equip de govern
esmentats, per vulneració de la llei d’incompatibilitats. Li demana a OXV una
actuació en aquest sentit, coherent amb el que denunciaven en el passat quan no
formaven part de l’equip de govern.

L’alcalde sobre el requeriment judicial de restabliment de legalitat urbanística manifesta la
seva desconeixença, però es compromet a mirar-ho.
Referent al prec sobre el Sorli i el mercat setmanal diu que seria important donar una mica
de marge, atès que es va produir una reunió amb una part important del comerç del poble i,
tant l’ubicació del mercat setmanal com l’ús possible de l’antic mercat del Carme, s’ha
d’acabar d’encaixar de la millor manera possible perquè en surti beneficiat el comerç local.
El Sr. Cusidó aclareix, pel que fa a la ubicació del mercat setmanal, que es tracta d’una
proposta del seu programa electoral i que la vol fer extensiva. Afegeix que si hi ha un
estudi que digui que en una altra ubicació sigui més idònia, els sembla bé parlar-ne ja que
als veïns de la Quintana sempre se’ls ha promès des dels anteriors governs que es resoldria
el problema de talls que tenen els dimecres amb el mercat setmanal.
El Sr. Oliva explica que ahir es va tenir una reunió molt important amb el sector de
comerciants de Vilassar de Dalt i enumera les tres propostes que hi ha sobre la taula per a
la ubicació del mercat setmanal:
- Can Robinat: no pot ser perquè no hi cap.
- Can Rafart: no hi ha suficient espai perquè girin els camions.
- Plaça de la Vila – Plaça del Teatre: per tal de recuperar un dia a la setmana
l’afluència de gent al centre de la vila.
Diu que els botiguers estan plantejant també diverses opcions per al mercat del Carme.
Convida a tots els grups a debatre aquest tema a fons ja que es tracta d’una decisió que pot
ajudar a equilibrar i mantenir l’activitat al conjunt del nucli.
Referent a l’adjudicació del bar de Can Rafart diu que es va aprovar per unanimitat de tots
els grups, després que es realitzés un procediment negociat i que aquest quedés desert.
Quant a l’altra persona a què ha fet esment, aclareix que no es tracta d’un contracte nou
sinó de la reincorporació al que ja tenia anteriorment a ser elegida regidora.
El Sr. Lorca explica que l’ex-regidora de Serveis Socials, abans d’incorporar-se al càrrec
de regidora a l’any 2007, era treballadora a la llar d’infants i que va demanar l’excedència
de la plaça que ocupava. Diu que ara, en acabar la seva participació en el govern, ha
sol·licitat la reincorporació al seu lloc de treball atès que havia estat ocupant la plaça al
llarg de tres anys i li pertocava un contracte indefinit no fix igual que la resta de
treballadors que estaven en la mateix situació a la llar d’infants.
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Quant al tema del lloguer del local de la Plaça del Teatre diu que es va rebre una oferta,
que es va valorar a l’últim Consell de Viserma i que va ser aprovat per unanimitat de tots
els consellers, inclòs el que representa el grup de la CEV.
El Sr. Cusidó explica que la reserva de plaça d’un treballador quan opta a un càrrec públic
és sempre i quant aquesta plaça sigui fixa. Diu que la primera vegada que la regidora va
plegar se li va donar la plaça sense passar cap procés de selecció, en substitució d’una
treballadora. Puntualitza que aquesta situació no crea cap dret de reserva de plaça ja que
aquesta plaça en el seu moment es va extingir.
Puntualitza que els representants dels grups que formen part del Consell d’administració
de Viserma estan fent una tasca d’empresa però afegeix que des del punt de vista polític no
és correcte.
El Sr. Lorca diu que el tema de l’ex-regidora s’ha consultat a la Diputació de Barcelona i la
contesta ha estat que el que cal fer és el que la interessada demana.
El Sr. Cusidó insisteix en què no s’ha donat la publicitat suficient al procediment negociat
perquè sinó hi hagués hagut alguna oferta per part d’algú del municipi. Diu que el procés
negociat ha de mantenir les mateixes característiques que el plec de clàusules i que això
també s’ha incomplert.
El Sr. Lorca explica que ell no estava al Consell però que la petició que havia fet l’exregidor era per un any, amb unes condicions que el Consell no va acceptar i va decidir ferles d’un altra manera.
La Sra. Julià manifesta que no farà cap prec.

Torn de preguntes
El Sr. Solà formula la pregunta següent:
1. Mercat de Can Robinat. Comenta que al Camí de Mataró l’alçada de les voreres
és excessivament alta i que això genera dificultats per accedir des d’aquest sector i
que el fet que la vorera no sigui plana i que tingui una certa inclinació fa que sigui
inviable complir amb les mesures que fixa el decret sobre supressió de barreres
arquitectòniques. Diu que deu dies després de la seva inauguració encara no s’ha
resolt aquest tema. Pregunta quines mesures es plantegen per a la supressió de
barreres arquitectòniques d’aquest edifici.
La Sra. Martínez formula les preguntes següents:
1. Tractament per als mosquits. Comenta que ha vist anunciat que s’ha fet un
tractament per als mosquits. Pregunta si s’ha tingut en compte netejar els pous
sorrencs per tal que no s’acumuli l’aigua, que són un niu per als mosquits. Recorda
que aquesta neteja ja està inclosa en el contracte que es va fer amb Sorea sobre el
clavegueram.
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2. Excrements de gos. Comenta que ha tingut moltes queixes respecte als excrements
de gos que hi ha als parcs i jardins. Pregunta si s’ha pensat fer alguna cosa al
respecte.

El Sr. Rucabado formula les preguntes següents:
1. Pas de vianants Condis. Comenta que veïns del barri de Can Salvet han fet arribar
les seves inquietuds perquè davant del supermercat Condis no hi ha un pas de
vianants correctament senyalitzat i que podria evitar situacions de risc innecessari,
tant per als vianants com per als nens que també utilitzen aquest carrer per anar a
l’escola Francesc Macià. Pregunta si es podria pintar un pas de vianants que obligui
als vehicles a reduir la seva velocitat.
2. Espais verds de la Galbanya. Comenta que, malgrat que la brigada rega
constantment els espais verds que es troben a la Galbanya, sembla ser que no tenen
gaire cura del seu manteniment.

L’alcade diu que, referent a la vorera del Sorli, primer s’ha d’acabar i es compromet al
proper Ple a tenir la informació per contestar.
El Sr. Adell diu que ja es fan tractaments als pous sorrencs per part de l’empresa
especialitzada que s’encarrega de les plagues a Vilassar de Dalt.
Referent als excrements dels gossos, manifesta que es tracta d’un tema de civisme ja que
són els amos dels gossos els que ho han de recollir.
La Sra. Ninet explica que ha tingut una reunió amb Sorea i que s’estan complint els
terminis previstos en relació a les actuacions que marca el conveni.
L’alcalde comenta que hi ha una Ordenança de Civisme que s’haurà de fer complir. Quant
al pas de vianants del Condis li pregunta al Sr. Rucabado on hauria d’estar el pas de zebra.
El Sr. Rucabado respon que al carrer Sant Josep Oriol.
L’alcalde contesta que s’ho miraran i que donarà contesta a la pregunta sobre l’adequació o
no d’una possibilitat d’aquest estil.

El Sr. Carmona formula les preguntes següents:
1. Bossa de procés selectiu. Comenta que s’ha creat un procés selectiu per constituir
una bossa de treball per tal de proveir vacants. Diu que el procediment és correcte
però que s’hauria d’avaluar si s’han de produir modificacions internes per cobrir
aquestes possibles vacants ja que en un futur potser s’haurà de retallar personal
d’altres sectors de l’Ajuntament o dels organismes autònoms i es podrien
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recol·locar. Pregunta si s’ha fet un estudi de les necessitats reals de servei per a
cada departament amb previsió de futur.

El Sr. Cusidó formula les preguntes següents:
1. Contractació de tècnic jurídic i tècnic d’urbanisme. Comenta que hi ha dos
decrets on s’inicia el procediment per contractar un tècnic jurídic i un tècnic
d’urbanisme i diu que la CEV ha defensat sempre que aquests serveis es poden
suplir amb personal de la casa i destinar els més de 3.000 € mensuals que suposa
cadascun a rebaixar el capítol de despeses ordinàries. Afegeix que des d’OXV
també es demanava el mateix els anys que han estat a l’oposició. Pregunta al
regidor d’Hisenda sobre el canvi en la seva manera de pensar i actuar.
2. Guerra entre Inspector i agents de la policia local. Comenta que ha observat als
decrets que continua la guerra oberta entre l’inspector en pràctiques i determinats
agents de la plantilla. Afegeix que des de la CEV es proposa amortitzar la plaça
d’inspector en pràctiques per raons econòmiques i que es retorni a aquesta persona
a la seva plaça d’agent de Policia. Pregunta per què OXV comporta aquesta situació
que ha estat criticant des de l’oposició i demanant una solució com fa ara la CEV.
3. Factura de 300.000 € de llum de la piscina municipal. Pregunta al regidor
d’Hisenda què ha fet pel que fa a la factura que es deu d’electricitat del comptador
que no constava del complex de la piscina municipal.

El Sr. Oliva contesta que no hi ha cap canvi de criteri d’OXV i que estan aplicant el que
havien promès:
- serveis externs d’urbanisme. Diu que costava 100.000 € i en aquest moment
aquest servei suposa una despesa de 35.000 €, tot i que avança que podria
haver canvis en un futur.
- Amortitzar plaça d’inspector. Diu que ja ho explicarà en el seu moment i
que s’està treballant en el tema.
- Factura comptador de la piscina. Aclareix que el deute era de 208.000 € i
que és l’herència del Sr. Cusidó perquè no es va posar el comptador en el
moment de posar en marxa la piscina. Afegeix que la piscina és una ruina
de factures i que s’està treballant per intentar buscar un servei de gestió
directa.
El Sr. Lorca diu que el concurs per cobrir vacants s’havia de fer perquè hi havia una sèrie
de possibles baixes que s’havien de produir i que es necessitava tenir una bossa per cobrir
aquestes places. Puntualitza que no es pot recol·locar a tothom a tot arreu.

La Sra. Julià manifesta que no farà cap pregunta.
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I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.

El secretari,

Vist-i-plau
L’alcalde

Gustau Roca Priante

Xavier Godàs Pérez
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