Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 3/2011

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
31 de març de 2011.
de les 20:00h. a les 00:00h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Llorenç Artigas Planas, alcalde -GEVDXavier Yelo Blat, regidor – ERC –
Ferran Lorca Gruart, regidor – GEVDSanti Dorca Pons, regidor – GEVD –
Anna Marín Martínez, regidora – GEVD –
Lídia Martínez Amado, regidora –CiUJoan Adell Pla, regidor – PSC –
Benet Oliva i Ricós, regidor -OXVImma Ninet i Galofré, regidora -OXVJoaquim Vidal Sanmiquel – OXV –
Joan Alfons Cusidó Macià, regidor – CEV _
David Mejía Ayra, regidor – PP Francesc Andreu Miró-regidor no adscritAutoritzats:

Gustau Roca Priante – Secretari-

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 24 de febrer de 2011.
2. Donar compte de la resolució 22 de febrer de 2011 de la Direcció General de
Cooperació Local, per la què es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
3. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l'exercici 2010.
4. Aprovació inicial del Pressupost general consolidat per a l'exercici de 2011.
5. Mesures sobre el romanent de tresoreria negatiu de l'exercici 2010 i aprovació d'un Pla
de Sanejament Financer pel període 2010-2014, així com un escenari pressupostari
plurianual en termes consolidats.
6. Aprovació de l'expedient de contractació per a la concessió de l'Equipament comercial
col·lectiu de titularitat pública i zona de serveis administratius de Can Nolla, dels plecs i la
seva licitació.
7. Resolució de l'al·legació presentada per Càritas en relació a la subvenció atorgada.
8. Aprovació dels projectes de cooperació de la Comissió Dindori per al període 2010-
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2011.
9. Aprovació dels models de document de declaració d'incompatibilitats i de declaració de
béns.
10. Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de Matagalls.
11. Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de La Cisa.
12. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament Intern de la Policia Local
de Vilassar de Dalt
13. Ratificació del Decret número 209/2011 de nomenament de representant de
l'Ajuntament al Consell de Participació de Centre de l'Institut Torremar.
14. Modificació del règim de dedicació parcial del regidor Sr. Joan Adell Pla.
15. Petició del tancament de les centrals nuclears i de solidaritat amb el poble del Japó.
16. Declaració formal de l'agermanament del municipi de Vilassar de Dalt amb el municipi
de Mondavio (Itàlia).
17. Recolzament als actes de recuperació de la memòria històrica i commemoració de la
30a. trobada d'exmembres de la lleva del biberó a Vilassar.
18. Derogació de l'Ordenança Fiscal número 35 reguladora de la Taxa per aprofitament
especial del domini públic local, a favor de l'empresa transportitsta d'energia elèctrica.
19. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
20. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 24 de febrer de 2011.
L’alcalde demana a tots els regidors i regidores concreció a les seves intervencions, atès
que hi ha 20 punts a l’ordre del dia.
A continuació pregunta si hi ha alguna esmena a fer a l’acta de la sessió ordinària del dia
24 de febrer de 2011 i cap regidor vol introduir-ne cap.
L’alcalde sotmet l’acta a votació i s’aprova per unanimitat amb tretze vots a favor.
2.- Donar compte de la resolució 22 de febrer de 2011 de la Direcció General de
Cooperació Local, per la què es resol el concurs unitari de provisió de llocs de treball
reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
L’alcalde explica que l’oposició per la plaça de secretari general de l’Ajuntament ha estat
guanyada pel Sr. Gustau Roca que ja l’estava ocupant i que ara la té en propietat.
Aprofita l’avinentesa per felicitar-lo per aquest guany personal per a ell i també per al
municipi de Vilassar de Dalt, atès que és un gran professional i li desitja molta sort.
3.- Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l'exercici 2010.
L’alcalde explica que una de les normes de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals és que és
una facultat de l’alcalde fer la liquidació del pressupost i donar-ne compte al Ple.
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Diu que es tanca l’exercici amb un romanent de tresoreria negatiu d’1.019.000 € i que si
s’afegeixen factures que no tenen crèdit per un valor de 81.000, s’estaria en 1.101.000 € de
dèficit.
Afegeix que es compleixen les ràtios d’endeutament que s’estableixen, ja que l’Ajuntament
està en un 96 %, l’estalvi net és positiu en 200.000 €, es compleix l’estabilitat
pressupostària i el resultat pressupostari és positiu, però que no s’ha acabat d’absorbir el
romanent negatiu que s’arrossega de l’any anterior, que era de 2.000.000 € aprox. i que
s’ha reduït 1.000.000 € i en queda pendent un altre.
Explica que el procés a seguir és l’habitual, que és convocar la comissió de comptes per tal
que analitzi i faci l’informe corresponent i que abans de l’1 d’octubre aquests comptes
generals han de passar pel Ple on es decidirà si se li dóna l’aprovació o no.
A continuació demana als regidors que es tracti el punt 5è abans del 4art i seguidament es
vota. S’aprova el canvi d’ordre per 6 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.
El regidor d’Hisenda comenta, pel que fa a la liquidació del pressupost, que està d’acord
amb tot els que ha dit l’alcalde i que la liquidació igual que va passar fa quatre anys, es va
tractar en el Ple d’abans de les eleccions.
Afegeix que degut a les eleccions segurament no es podrà tractar la liquidació en el Ple
abans del mes d’octubre. Puntualitza que a les anteriors eleccions es va tractar al mes de
setembre i aquest any es tornarà a fer el mateix en funció del que decideixi el nou equip de
govern.
Insisteix en què la situació des de l’any 2009 al 2010 ha tingut una millora important quant
a la reducció de romanent negatiu de tresoreria, que ha disminuït en més d’1.000.000
d’euros.
Explica que, tenint en compte la situació de reducció d’ingressos i tot el desenvolupament
al llarg de l’any 2010, els préstecs s’han reduït aquest any malgrat que s’ha fet nova
inversió. Diu que també hi ha hagut una reducció de despeses que es tractarà quan es faci
la liquidació.
Puntualitza que les ràtios estan per sota del màxim que marca la llei i que hi ha un estalvi
net positiu a l’exercici.
L’alcalde demana als regidors que es tracti el punt 5è abans del 4art i seguidament es vota.
S’aprova el canvi d’ordre per 6 vots a favor, 3 vots en contra i 4 abstencions.
4.- Mesures sobre el romanent de tresoreria negatiu de l'exercici 2010 i aprovació
d'un Pla de Sanejament Financer pel període 2010-2014, així com un escenari
pressupostari plurianual en termes consolidats.
El secretari municipal agraeix les paraules de l’alcalde i diu que espera estar a l’alçada de
la responsabilitat del càrrec.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
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Moció presentada per: Grup d'esquerres de Vilassar de Dalt
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000039
Relació de fets i fonaments de dret.

1. Per Decret de l’Alcaldia núm. 186/2011, de 28 de febrer es va aprovar la liquidació del
pressupost de l’exercici 2010. D’aquesta liquidació en resultava un ROMANENT DE
TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS, de signe negatiu per import de 1.019.192,92 € i
un ESTALVI NET de signe positiu per import de 211.717,76 €.
2. Així mateix el decret anterior posava de manifest l’existència de FACTURES PENDENTS
D’APLICAR AL PRESSUPOST, per un import de 81.971,70 € i ordenava la tramitació d’un
expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, així, el ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS AJUSTAT, pren valors negatius per import de 1.101.164,62 €.
3. Atesos els punts anteriors, per part de la intervenció municipal s’ha emès un informe en
el qual s’analitzen les causes que han originat aquesta situació així com es proposen les
mesures a prendre per tal que el ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS i
consolidar l’ESTALVI NET positiu, per tant, que l’Ajuntament recuperi la seva solvència
financera i econòmica.
4. També cal que al llarg de l’horitzó temporal 2010-2014, el volum de l’endeutament
financer viu se situï per sota del 110 % dels ingressos corrents liquidats i que al final del
període esmentat l’Ajuntament es mantingui en situació d’estabilitat pressupostària,
referida sempre a les unitats locals en termes consolidats.
5. Efectuades les consultes corresponents a la Direcció General de Política Financera i
Assegurances del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya
resulta preceptiva la reformulació del Pla de Sanejament Financer vigent fins a dia
d’avui, que posi de manifest la recuperació de la solvència municipal al llarg del període
2011 – 2014, així com l’aprovació d’un escenari pressupostari plurianual en termes
consolidats que asseguri que l’ens local i els seus organismes dependents compleixin
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, fixat pel Govern de l’Estat en dèficit zero pel
trienni 2010-2013.
6. Durant el període de vigència de les mesures de sanejament i del pla econòmic financer,
serà necessària l’autorització de la Direcció General de Política financera i
Assegurances per a poder formalitzar qualsevol operació de crèdit, incloent-hi les
modificacions de les condicions contractuals i la conversió total o parcial d’operacions
preexistents, així com els avals de les operacions de crèdit esmentades.
7. Així mateix, durant el període de vigència del Pla, caldrà trametre a la Direcció General
de Política Financera i Assegurances, les dades corresponents a l’exercici anterior, a fi i
efecte de que pugui efectuar-ne el seguiment.
8. Per recuperar la solvència econòmica, absorbir el romanent negatiu de tresoreria aflorat
a l’exercici 2010, consolidar un estalvi net positiu així com mantenir l’endeutament
financer per sota de la ràtio del 110%, es presenta a aprovació un Pla de Sanejament, les
mesures del qual es resumeixen a la Memòria de l’alcalde que consta a l’expedient.
Acords
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1. Aprovar el Pla de Sanejament Financer, l’escenari pressupostari que s’acompanya, i
les mesures de sanejament que es proposen, pels exercicis 2011-2014, d’acord amb
les previsions relacionades a la memòria que s’adjunten a l’expedient.
2. Comunicar-ho al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya.
L’alcalde explica que presenten aquestes mesures per responsabilitat, tot i que entén que és
un moment molt proper a les eleccions. Diu que a conseqüència de les eleccions
l’Ajuntament quedarà paralitzat fins el mes de setembre i que cal tenir mesures durant
aquest temps.
Manifesta que aquest Pla de Sanejament que es presenta ha estat presentat a la Generalitat
de Catalunya, a la Direcció de Política Financera, la qual ha donat el seu vist i plau.
Puntualitza que s’està intentant tirar endavant una proposta que faci factible que aquesta
situació financera es pugui resoldre mitjançant la sol·licitud d’un préstec per poder ajudar a
fer front bàsicament a les despeses amb proveïdors.
Demana a tots els grups municipals que donin suport a la moció.
El Sr. Lorca explica que aquest Pla de Sanejament ve motivat pel resultat de la liquidació
de l’exercici 2010. Diu que és un Pla de Sanejament que contempla una sèrie de mesures
tant de tipus conjuntural com estructural, i basat en solucions que ja s’havien preparat
anteriorment però que ara s’apliquen amb el resultat actual i tenint en compte quin serà
l’efecte que aquestes solucions i aquestes alternatives poden dur tant en el pressupost del
2011 com en els següents exercicis.
Manifesta que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt al llarg dels darrers anys, a conseqüència
dels ingressos que venien motivats per llicències d’obres i de les aportacions de l’estat i de
la Generalitat, va assumir una sèrie de serveis que en una gran majoria no li pertocaven,
però que es va creure que s’havien de donar a la població.
Afegeix que hi ha un informe de la Diputació on es diu els serveis que no serien necessaris
d’assumir per un municipi com el de Vilassar de Dalt (guarderia, serveis socials...).
Comenta que l’única manera de mantenir l’estructura que té Vilassar de Dalt és canviar la
font d’ingressos i buscar ingressos alternatius, cosa que al llarg dels darrers anys ja s’ha
anat fent. Puntualitza que els darrers anys els ingressos que s’han anat obtenint provenen
de promoció urbanística.
Comenta que mentre no canviï la llei de finançament municipal, els municipis han de
buscar alternatives per poder donar els serveis.
Quant al Pla de Sanejament diu que es presenta a aprovació amb el vist i plau de política
financera. Diu que les ràtios que surten són bones i que l’evolució que es preveu al llarg de
l’exercici 2011 més els tres següents, dóna una perspectiva positiva pel que fa a la situació
de l’Ajuntament.
A continuació explica que les mesures que es plantegen quant a les actuacions estructurals
són consolidar al llarg dels propers anys l’estalvi net positiu incrementant els ingressos i
contenint les despeses. Afegeix que s’ha de tenir en compte que al llarg dels darrers anys,
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una de les fonts d’ingressos més important com és l’IBI ha estat per sota del màxim permès
i que en el cas que es decidís arribar al màxim es podria incrementar la càrrega fiscal en
920.000 € aprox.
Explica que el que es planteja és que de cara a les Ordenances Fiscals dels propers anys els
increments dels tipus impositius haurien d’estar entre un 3,5 % i un 5 % perquè el propi
creixement vegetatiu de la població contribuiria a què això se situés en un 5,5 % aprox.
Pel que fa a les taxes i preu públics planteja uns increments d’entre un 3,5 % i un 4%,
lleugerament superiors als IPC previstos, tot i que per l’any en curs, la situació és d’un
3,6% i suposa que el govern voldrà reduir la situació fins a un 3 % però que serà molt
complicat atesa la situació amb els hidrocarburs que és el que està marcant la tendència en
aquest punt.
Pel que fa a Capítol II de taxes i preus públics diu que es preveu un increment del 2010 al
2011 d’un 18,77 % que és conseqüència de la taxa de clavegueram i del preu públic de
piscina que és absorbit per l’Ajuntament.
Referent a la participació de tributs de l’Estat es preveu un increment d’un 2 % al llarg dels
exercicis 2012 al 2014. Puntualitza que l’increment que s’ha plantejat per aquest any és
d’un 2,4 %. Afegeix que aquest apartat representa el 70 % dels ingressos per transferències
corrents.
Diu que es preveu que els ingressos patrimonials han de permetre equilibrar
transitòriament els pressupostos dels exercicis 2011 1 2012 però que es reduiran als
exercicis 2013 i 2014. Puntualitza que aquests reducció es veurà compensada pels
increments de capítol I, II i III d’ingressos que es creu que a partir del 2013 comencin a
mostrar els seus efectes de forma significativa i també pot ser l’any en què les
modificacions en la llei de finançament arribin als governs locals.
Diu que es preveu per l’exercici 2011, 2.352.000 €, dels quals 1.200.000 € seria de l’obra
del cementiri mancomunat, el qual està en estat força avançat i que podria signar-se a
principis de la propera legislatura i l’actuació de Can Olla que preveu uns ingressos al llarg
de 4 anys de 4 milions d’euros i que per l’any 2011 estan pressupostats 1.152.000 €.
Explica que s’ha estimat una evolució en les despeses corrents en la que es preveu una
disminució d’aquestes. Diu que per a l’any 2011 es preveu un increment, amb la
incorporació del cànon de clavegueram i la gestió de la piscina, i per al 2012 al 2014 hi
haurien unes disminucions sostingudes, properes al 2,8 %, que representen una variació
entre l’any 2011 al 2014 de prop d’un 8 % en negatiu.
Diu que referent a la despesa de personal s’ha previst que durant els anys 2011 i 2012, a
conseqüència de l’absorció de la Societat Municipal Viserma, hi hagi un increment però
que per als anys 2013 i 2014 es preveuen disminucions conseqüència de jubilacions
parcials i no substitució per malaltia i del personal que pugui marxar.
Manifesta que s’ha previst una reducció a partir de l’any 2012 de les despeses per compra
de bens i serveis d’un 8% per a tot el període.
Pel que fa a les despeses financeres de l’any 2010 al 2014 diu que s’han estimat en base al
deute viu actualment i tenint en compte una taxa d’interès d’un 4 a 4,5 % anual i que es
redueix atesa la finalització dels diferent períodes d’amortització d’alguns dels préstecs
que es produeixen al llarg d’aquests anys.
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Respecte a les despeses per transferències corrents diu que s’ha previst una reducció
significativa de més d’un 36 % pel període 2011 al 2014, tot i que es manté l’atorgament
d’ajuts socials a les famílies més necessitades davant la crisi econòmica actual però es
redueixen aquelles transferències a organismes autònoms defenents i les subvencions a
entitats del municipi.
Afegeix que l’estalvi net estimat per tots els exercicis és positiu.
Puntualitza que amb el sanejament de la situació financera s’aconsegueix que el romanent
de tresoreria sigui positiu i assoleixi un import de seguretat d’un marge de maniobra pel
voltant dels 200.000 € i per aconseguir-ho s’han previst les mesures següents:
-

Reducció de 800.000 € de despeses corrents entre el període 2011 al 2014 i d’acord
amb el que preveu la llei absorbir el romanent negatiu de l’any 2010 mitjançant un
préstec que duraria el que durés el Pla de Sanejament (fracció de l’any 2011 i 3
anys més), per un import d’1.101.165 €.

Afegeix que en aquest Pla també es conta amb el refinançament d’alguns dels préstecs
vigents actualment i que ja s’ha parlat amb entitats financeres per poder-ho dur a terme.
Puntualitza que amb això el romanent de tresoreria per a l’any 2011 seria 0 i pels anys de
2012 a 2014 seria positiu.
Explica que també s’han previst inversions pels diferents anys tot i que s’ha previst que al
llarg dels propers anys la inversió no estarà aturada però aquestes estaran ajustades en el
pressupost.
-

2011 (700.000 €): moblament d ela biblioteca i reurbanització del carrer Mestre
Viladrosa i altres inversions de petit import amb un finançament d’una part amb
fons propi i un altra part PUOSC i altres subvencions.

-

2012 (900.000 €): es preveuen subvencions provinents d’exercicis anteriors de les
quals 700.000 € està previst cobrir amb préstec i 200.000 € provinents
d’incorporacions d’anys anteriors.

Manifesta que l’endeutament financer de l’any 2010 és d’un 96 % i escaig, al 2011 es
preveu que estigui en un 98,55 % tenint en compte la incorporació d’una pòlissa de
tresoreria d’un milió d’euros per cobrir les eventuals tensions de tresoreria. Afegeix que
l’evolució al llarg dels propers anys contant amb una pòlissa de tresoreria s’estaria en un
ràtio d’endeutament d’un 94 %, 88 % i 83 %, respectivament.
El Sr. Oliva vol expressar les seves felicitacions al secretari municipal atès que és un dels
millors secretaris que hi ha hagut al consistori i és una bona notícia que tingui la plaça en
propietat.
Diu que el regidor d’hisenda en la seva intervenció ha parlat del programa electoral i s’ha
oblidat del problema de fons que és el forat d’1.100.000 € de l’Ajuntament i 800.000 € de
Viserma i que l’única solució que proposen és un préstec.
Explica que enlloc de complir la reducció de la despesa s’ha continuat gastant i a més hi ha
81.000 € sense consignació que són de les àrees del Sr. Yelo.
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Afegeix que la situació és d’autèntica irresponsabilitat. Anuncia que estan en contra d ela
moció i votaran en contra.
La Sra. Martínez diu que CIU pensa que un Pla de Sanejament és necessari però que té que
anar lligat amb un pressupost real i afegeix que ara no és el moment
El Sr. Cusidó s’afegeix a les felicitacions al secretari municipal i diu que quan va arribar al
consistori ja es va parlar que el canvi que hi havia hagut era important i que des del primer
moment es va pensar que seria positiva la seva presència. A més diu que si ara s’ha
consolidat la seva plaça se n’alegra doblement perquè en principi es va preveure un salt
qualitatiu i que aquest s’ha mantingut. Desitja que estigui a l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt molts anys.
Manifesta que és una manca de credibilitat i demana la dimissió del Regidor d’Hisenda per
responsabilitat i per la seva manca de previsió econòmica durant els quatre anys de
legislatura.
Explica que des de l’any 2005 no s’ha complert cap pla de finançament, excepte un
parcialment.
A continuació diu que del 2005 al 2008 van aparèixer les factures de la liquidació del
pressupost del 2008 (2.000.000 €), que es va resoldre amb un crèdit, al 2009 hi va haver el
1.200.000 € que es va resoldre amb l’aplicació de la taxa de clavegueram i que segons la
CEV es tracta d’un préstec encobert. Finalment diu que ara apareix un altre forat d’un
milió d’euros més 81.000 € de factures al calaix.
Puntualitza que en cap moment s’ha posat fre a la despesa i que any rera any han anat
baixant els ingressos i per tant no es podia atendre la despesa. Afegeix que s’ha donat més
importància a mantenir uns serveis deficitaris que no pas a resoldre la mancança
d’ingressos i s’ha continuat mantenint una política que no es pot mantenir.
Quant al cementiri diu que la CEV està d’acord perquè és un servei més que pot tenir la
comunitat però referent a Can Olla pensa que és fum i té una caducitat.
Explica que el que cal és redimensionar els ingressos amb les despeses, cosa que l’equip de
govern no ha volgut fer durant aquests últims anys.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Lorca diu que ha dit que els increments de la taxa de
clavegueram i de la piscina seran d’un 18,77 % el propers anys, però afegeix que també
s’ha de comptar am la càrrega del cost del servei. Diu que el Sr. Lorca també ha parlat de
l’increment de l’IBI i que el que ara es proposa és incrementar impostos i taxes un 30%.
Puntualitza que les taxes són contraprestació de servei i que s’haurien de calcular amb el
cost exacte del servei, cosa que s’hauria d’haver fet sempre.
El Sr. Mejía es vol afegir a les felicitacions al secretari municipal, ja que creu que la feina
que està duent a terme és molt eficient.
A continuació diu que ha perdut el compte dels plans de sanejament que s’han aprovat a
aquesta legislatura i afegeix que el Pla que es presenta se sap que no es podrà complir.
Manifesta que no comparteix la gestió econòmica de l’actual equip de govern i afegeix
que el temps demostra que la situació financera de l’Ajuntament no millora amb aquest
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tipus de gestió i que segueixen les factures al calaix, es demanen nous préstecs per cobris
despeses ordinàries...
Anuncia que no està d’acord amb la moció i que votarà en contra.
El Sr. Andreu també es vol unir a les felicitacions al secretari municipal, ja que és una
persona molt agradable, que és atent amb tothom que li pregunta i que té un temperament
que és fred que costa molt de mantenir. Diu que ell personalment està content que estigui
al municipi de Vilassar de Dalt.
A continuació comenta que escoltant al regidor d’Hisenda sembla que tot estigui bé però la
realitat és que l’Ajuntament deu diners a tothom. Afegeix que quan no hi ha diners no es
poden donar els serveis que no es poden finançar.
Els diu a l’equip de govern que la realitat és que tant l’Ajuntament com Viserma estan en
fallida i que el que no es pot fer és anar demanant préstecs perquè l’endeutament sigui més
gran.
Demana a l’equip de govern que prenguin d’una vegada les decisions que requereix el seu
càrrec.
El Sr. Yelo referent al 81.000 € diu que no són factures al calaix i que gairebé totes són
factures de Viserma i atès que l’empresa municipal i que a conseqüència del dèficit de cada
any s’imputen factures l’any següent. Afegeix que totes les factures són de Viserma i
s’apliquen a l’Ajuntament per pagar el dèficit de l’any anterior. Puntualitza en que està
d’acord en que s’hauria de calcular millor perquè sigui més aproximat i més correcte a
l’hora de facturar-lo.
L’alcalde diu que històricament les factures al calaix han sigut molt elevades i que 81.000
€ d’un pressupost de 10.000.000 € és un percentatge molt petit.
Explica que l’equip de govern ja sabia el que passaria al Ple però diu que per
responsabilitat es torn a portar per a la seva aprovació ja que sinó hi haurà una paralització
de l’Ajuntament.
Puntualitza que no s’ha fet 1.000.000 € més de dèficit sinó que el que s’ha fet és millorar
el resultat que estava a menys dos milions i s’ha passat a un.
Diu que hi ha 4 milions d’impostos per cobrar i que a més els ingressos de l’Ajuntament
han baixat molt els últims tres anys.
Afegeix que el pressupost de l’any 2011 està fet al nivell del de l’any 2005.
Finalment diu que aquest pla de sanejament, que és el primer que es presenta en aquesta
legislatura, atès que els altres eren plans d’austeritat, es pot modificar i adaptar a la realitat
i pugui servir de base al proper equip de govern per buscar una solució al problema de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
El Sr. Lorca diu que irresponsabilitat seria no tirar endavant un Pla de Sanejament ja que
representaria deixar l’Ajuntament totalment aturat fins al mes de setembre o octubre.
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Comenta que el pressupost que es presenta a aprovació és real i puntualitza que els
pressupostos generalment són previsions i un camí a seguir i que el que compta és el
resultat final i que es compleixin les ràtios que marca la llei.
Quant a la petició de dimissió diu que no en fa cas, perquè dimitir seria el més fàcil i
afegeix que el més difícil és posar els números sobre la taula i un Pla de Sanejament
Financer com el que porta avui a a provació l’equip de govern. Insisteix que aquest Pla és
ajut pel nou equip de govern.
Explica que les solucions que s’han anat buscant durant la legislatura són les que han tocat
a cada moment.
Pel que fa al fre a la despesa diu que la reducció és més que evident, ja que s’estan
plantejant reduccions anuals del 2,5 % del capítol I i pregunta quins són els serveis que
s’han de treure.
Referent al redimensionament dels ingressos amb les despeses comenta que és el que s’està
fent en aquest pla ja que sinó no s’arribaria a tenir un estalvi net positiu i una ràtio
d’endeutament cada vegada més baixa. Insisteix en que Política Financera està d’acord
amb aquest Pla de Sanejament.
Manifesta que entén que l’oposició no comparteixi la gestió econòmica de l’Ajuntament
però puntualitza que la gestió de l’administració pública i l’empresa privada no tenen res a
veure.
El Sr. Oliva diu que no és responsabilitat portar-ho avui al Ple sinó que tenen l’obligació
legal de portar-ho, ja que la llei diu que quan surt la liquidació s’ha de comunicar al primer
Ple i s’ha fet el Pla de sanejament per intentar dissimular el forat de 2.000.000 €.
Explica que l’equip de govern ha estat 9 mesos amb baralles internes i sense diàleg i que el
resultat ha estat que l’Ajuntament ha quedat sense sanejament.
Insisteix que les factures per un import de 81.000 € sense partida , totes són d’esports i
cultura.
Referent a la paralització de l’Ajuntament diu que els proveïdors ja no subministren perquè
porten mesos sense cobrar les seves factures.
Puntualitza que l’equip que entri a l’Ajuntament a les properes eleccions té dos milions
d’euros de dèficit i que caldrà fer una auditoria per tal d’aclarir la situació real.
El Sr. Cusidó li diu al Sr. Yelo que la comptabilitat és l’anualitat i que si es preveu de
facturar el dèficit tant és que hi hagi un deute de factures d’1.019.000 € que d’1.100.000 € i
afegeix que es tindria que haver agafat i posat a la comptabilitat de l’exercici.
Referent al que ha dit l’alcalde de la baixa del pressupost al nivell de 2005, li dóna la raó i
li diu que des del 2005 s’estan proposant pressupostos que no s’ajusten a la realitat dels
ingressos i es van maquillar els comptes. Afegeix que la realitat és que hi ha serveis per
sobre de les possibilitats econòmiques reals i demana que s’assumeixi la responsabilitat de
fer-ho d’aquesta manera.
Quant al Sr. Lorca diu que es tracta d’una manca de credibilitat i ha donat motius durant
aquesta legislatura. A continuació comenta que el que està passant a l’Ajuntament és el
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mateix que passa a la Generalitat, el maquillatge comptable i el forat molt més gran del que
realment hi ha en els contes.
Insisteix que no es pot pagar el que s’està gastant i que no es coneix la magnitud real del
deute.
Per tot això anuncia que votarà en contra de la moció.
El Sr. Mejía diu que no pot donar suport a aquest pla de sanejament per responsabilitat i
perquè no es creu aquests números. Afegeix que creu que ha de ser el proper govern el que
presenti aquest Pla de Sanejament.
El Sr. Andreu diu que l’actual govern està gastant més del que ingressa i respecte als diners
que se li deuen a l’Ajuntament demana que es facin servir els medis que es tinguin a
l’abast per poder cobrar.
Afegeix que els serveis no s’han de reduir dràsticament sinó que han de disminuir les
despeses si disminueixen els ingressos.
L’alcalde puntualitza que els serveis no es poden tancar d’un dia per l’altre i que
l’Ajuntament no pot fer un ERE per treure treballadors i que s’han reduït 20 persones.
Li diu al Sr. Cusidó que la despesa que s’està proposant per ara és la mateixa del 2005 i
això no vol dir que els exercicis següents estiguin malament.
Manifesta la seva preocupació respecte a qui governarà en un futur.
Explica que no s’han pujat els impostos (IBI) als ciutadans com en els pobles veïns i diu
que els serveis a Vilassar de Dalt estan per sobre.
Referent al sistema de finançament dels ajuntaments diu que de 5 impostos, tres estan
referits a la construcció. També diu que cal una millora del finançament local i un canvi
perquè aquest passi a ser com deu mana tal i com s’ha millorat a les comunitats autònomes.
Afegeix que el dèficit que té Vilassar de Dalt sobre el PIB de Vilassar de Dalt és el 0,5 % i
que l’endeutament global és el 96 % dels recursos ordinaris d’un any i que la càrrega
financera que té l’Ajuntament sobre aquest pressupost és d’un 3 %.
Puntualitza que el problema que té Vilassar de Dalt, no és l’endeutament, sinó el dèficit
que té circumstancialment en aquest moment, a conseqüència de la reducció d’ingressos
durant els últims tres exercicis, perquè la llei de finançament local preveu que una de les
bases de finançament dels ajuntaments siguin les llicències d’obres i les plusvàlues i que la
recaptació d’aquestes han baixat un milió d’euros.
Diu que com que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt no és una empresa privada i no es pot
fer cap ERE, el que s’està fent és una reducció paulatina durant els darrers tres anys i s’han
posat les despeses a nivell de l’any 2005. Afegeix que amb tot el que s’ha fet no n’hi ha
prou i que s’estan buscant formes atípiques d’ingressos que beneficiïn als ciutadans tot i
que la majoria del Ple no ho comparteixi i es voti en contra.
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Manifesta que pensa que tots els serveis que s’estan prestant són necessaris i està totalment
en contra de les retallades que s’està fent a la Generalitat atès que el que s’ha de fer és
resoldre la situació del finançament.
Quant al pla de sanejament que es presenta diu que és realista i que planteja uns estadis de
futur per la legislatura que ve i que és una solució per equilibrar la situació de
l’Ajuntament.
Afegeix que respecta la postura dels regidors de l’oposició i desitja que aquest Pla de
Sanejament els serveixi en un futur i que el puguin utilitzar. Els diu que si volen fer una
auditoria estan en el seu dret i agraeix la tasca que fa Intervenció perquè les dades que
s’estan donant són les reals i que no hi ha res amagat.
El Sr. Lorca manifesta la seva sorpresa en el tema que el proper govern plantegi una
auditoria atès que ja s’ha dit que si no s’aprova aquest pla de sanejament, fins al mes
d’octubre no n’hi haurà un altre sobre la taula i fins l’any que ve si a més s’ha de fer una
auditoria. Afegeix que a l’inici de la legislatura ja va haver una auditoria a través de la
Diputació que va durar un any i mig.
Quant a les factures sense consignació explica que es fa d’aquesta manera perquè no es
poden comptabilitzar dintre de partides que no tenen crèdit.
El Sr. Oliva anuncia que l’auditoria va al programa electoral d’OXV.
Diu que l’alcalde ha fet un discurs justificant-se i afegeix que el que passa en relitat és que
l’equip de govern ha provocat un dèficit d’1.100.000 € més 800.000 € de Viserma i que la
proposta és fer dos crèdits més que sumen 1.100.000 €.
Manifesta que l’única cosa que està clara és que l’equip de govern ha estat, des de maig de
2010, barallant-se entre ells i sense diàleg.
El Sr. Cusidó explica que ja fa anys que els ingressos de l’Ajuntament han disminuït i diu
que tot això s’ha de preveure.
Puntualitza que la CEV no comparteix les mesures que s’han imposat a la Generalitat i li
diu a l’alcalde que està enfadat perquè marxarà de l’Ajuntament amb un forat produït per
la seva mala política econòmica dels últims anys.
Li pregunta al Sr. Lorca com es realitzen les despeses si no hi ha crèdit i afegeix que si no
hi ha pressupost no es pot gastar.
El Sr. Lorca puntualitza que les factures són de dèficit de piscina, perquè les despeses no
estan d’acord amb els ingressos.
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i es rebutja per set vots en contra dels
regidors del d’OXV, CEV, PP, regidor no adscrit i CIU i sis vots a favor dels regidors de la
GEVD, ERC i PSC.
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5.- Aprovació inicial del Pressupost general consolidat per a l'exercici de 2011.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000037
Relació de fets

1. L’alcalde de l’Ajuntament, d’acord amb el disposat per l’article 168 del Text Refós
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost per a
l’exercici 2011.
2. L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
3. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Real decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
Fonaments de dret

1. En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels
organismes i empreses que l’integren, conformen als seus estatuts o al document
fundacional.
2. La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90,
i els articles 3, 19 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre pel que s’aprova el Text
refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària
3. El Pressupost del Centre Teatral i Cultural La Massa també es presenta per a la
seva aprovació pel Ple de la Corporació, si bé, d’acord amb la normativa vigent, no
forma part del Pressupost General.

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents.

Proposta d’acord
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1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2011 que, resumit per
capítols i per cadascun dels corresponents organismes, consorci i empresa que
l’integren, és el següent:
Ajuntament de Vilassar de Dalt
ESTAT D'INGRESSOS
Imports

Capítol

Descripció

I

IMPOSTOS DIRECTES

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

2.673.306,00

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.256.431,00

V

INGRESSOS PATRIMONIALS

2.125.656,00

VI

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS

3.815.399,00
110.000,00

390.000,00
1.101.165,00
12.471.957,00

ESTAT DE DESPESES
Capítol

Descripció

I

DESPESES DE PERSONAL

Imports
5.146.208,00

II

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.391.542,00

III

DESPESES FINANCERES

326.940,00

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

999.340,00

VI

INVERSIONS REALS

710.627,00

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS

3.115,00
793.020,00
11.370.792,00

SUPERÀVIT

1.101.165,00

El pressupost de l’ajuntament es presenta a l’aprovació amb un superàvit inicial
d’import igual al dèficit aflorat en la liquidació del pressupost de l’exercici 2010, a
l’empara de les previsions de l’art. 193.3 del RDLeg. 2/2004, de 5 de març, reguladora
de les hisendes locals.
Emissora Ràdio Vilassar de Dalt
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Descripció
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
III
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
IV
INGRESSOS PATRIMONIALS
V
VI
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS

Imports
0,00
0,00
300,00
145.739,00
3.500,00
0,00
3.115,00
0,00
0,00
152.654,00
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ESTAT DE DESPESES
Capítol Descripció
I
DESPESES DE PERSONAL
II
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS

Imports
136.499,00
12.860,00
180,00
0,00
3.115,00
0,00
0,00
0,00
152.654,00

Museu Arxiu Municipal
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Descripció
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
VI
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS
ESTAT DE DESPESES
Capítol Descripció
I
DESPESES DE PERSONAL
II
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS

Imports
0,00
0,00
7.010,00
94.270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.280,00
Imports
57.506,00
43.774,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101.280,00

Centre Teatral i Cultural ‘La Massa’.
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Descripció
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
III
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
VI
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS

Imports
0,00
0,00
25.000,00
100.000,00
52.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.000,00
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ESTAT DE DESPESES
Capítol Descripció
I
DESPESES DE PERSONAL
II
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS

Imports
104.100,00
71.900,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
177.000,00

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments
ESTAT D'INGRESSOS
Capítol Descripció
I
IMPOSTOS DIRECTES
II
IMPOSTOS INDIRECTES
III
TAXES I ALTRES INGRESSOS
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
IX
PASSIUS FINANCERS
V
INGRESSOS PATRIMONIALS
VI
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ESTAT DE DESPESES
Capítol Descripció
I
DESPESES DE PERSONAL
II
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS

Imports
0,00
0,00
345.500,00
95.000,00
282.950,00
0,00
0,00
400.000,00
0,00
1.123.450,00
Imports
278.857,69
271.067,38
255.000,00
98.000,00

220.524,93
1.123.450,00

2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen al Pressupost.
3. Amortitzar una plaça del personal funcionari de l’escala d’administració general,
subescala administrativa C1.
4. Crear una plaça del personal funcionari de l’escala d’administració general , subescala
auxiliars C2.
5. Amortitzar del personal laboral una plaça d’Agent de desenvolupament social, una
plaça de Monitor de gimnàstica, una plaça d’Animador del casal de dia i una plaça
d’Ordenança de cultura.
6. Crear una plaça de Dinamitzador/a juvenil, grup C1 i una plaça de Netejador/a, grup
AP.
7. Crear, per incorporació del personal de la societat municipal, 15 places més:
Nombre

Grup

Descripció
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1
1
2
3
3
5
15

A1
A2
C1
C2
AP
AP

Arquitecte/a
Tècnic/a Esports
Administratius/ves
Oficials/les
Operari/es
Netejador/es

8. Amortitzar una plaça de l’Organisme autònom de l’Emissora Municipal de Tècnic/a,
grup C1.
9. Amortitzar una plaça del Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa de Tècnic/a
escena, grup C1.
10. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general per a 2011.
11. Aprovar la concertació de l’operació de crèdit de sanejament, prevista en aquest
pressupost i autoritzar a l'alcalde per que mitjançant decret, la formalitzi i signi tots
aquells documents necessaris, previ informe de la Intervenció General i condicionada a
la preceptiva autorització de la Direcció General de Política Financera i Assegurances.
12. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
13. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.
L’alcalde diu que tractar la moció del pressupost no té sentit, però l’equip de govern entén
que per responsabilitat s’ha de presentar.
El secretari municipal agraeix les felicitacions dels regidors ja que aquestes paraules donen
ànims per continuar la feina.
El Sr. Lorca explica que el pressupost que es porta a aprovació és semblant al que es va
presentar el mes anterior i a més és idèntic a la primera columna que es plantejava al Pla de
Sanejament. Diu que la modificació que hi ha respecte al pressupost anterior és que es
presenta desnivellat en quant a despeses i ingressos per poder cobrir amb la diferència el
romanent negatiu de tresoreria de l’any 2010.
Quant a modificacions respecte al pressupost anterior diu que s’ha tret la part de
l’ampliació de capital de Viserma i s’ha reduït l’import dels ingressos singulars a
conseqüència de Can Olla i del cementiri. Afegeix que aquests canvis han afectat a la ràtio
d’endeutament i hi ha una disminució del capítol V d’ingressos respecte al pressupost
plantejat anteriorment.
Diu que es presenta dintre del pressupost un préstec de finançament de la liquidació del
pressupost 2010 d’1.100.000 €.
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Respecte a l’augment de la relació de places que consta al pressupost és conseqüència de la
incorporació a l’Ajuntament del personal de Viserma i no representa cap creació de places
atès que en el conjunt de les entitats municipals ja hi eren.
El Sr. Oliva diu que el pressupost és fictici perquè els ingressos no hi són i per tant per
responsabilitat votaran en contra de la moció.
La Sra. Martínez manifesta que s’està parlant de futuribles atès que Can Olla i el cementiri
encara no és segur que es facin. Afegeix que aquest pressupost és irreal i que votarà en
contra de la moció.
El Sr. Cusidó diu que es ratifica en tot el que va dir al Ple de febrer tot i que li sap greu el
tema de personal. Anuncia que votar`en contra de la moció.
El Sr. Mejia diu que els eixos bàsics pels quals va votar en contra de la moció al ple de
febrer segueixen existint i per tant mantindrà el seu vot negatiu enfront de la moció.
El Sr. Andreu diu que votarà en contra de la moció atès que creu que amb les informacions
que està donant l’equip de govern s’està improvitzant.
L’alcalde manifesta que fa mesos que demana a l’oposició una alternativa i no se n’ha
presentat cap. Diu que hi ha una irresponsabilitat absoluta per part dels grups de l’oposició
i la seva preocupació davant els grups que governin després de les properes eleccions
municipals.
El Sr Oliva diu que l’alcalde no li agrada perdre votacions i que no sap dialogar per assolir
un acord.
Puntualitza que la situació actual del consistori no és de l’oposició sinó de l’equip de
govern.
El Sr. Cusidó diu que la CEV va presentar alternatives de reducció de despesa a tots els
grups municipals i no se li va contestar i afegeix que la irresponsabilitat és de l’equip de
govern.
Manifesta que després de les eleccions de 22 de maig s’ha determinar quina és la situació
real i fer un pla de sanejament amb el màxim diàleg i consens possible de totes les forces
polítiques.
Insisteix que ni l’equip de govern s’ha posat d’acord i comparteix el que ha dit l’alcalde en
que és molt complicat consensuar tantes coses amb tants grups municipals. Li diu a
l’alcalde que després de tants anys de govern ha perdut la perspectiva de saber negociar
amb els altres grups municipals.
Puntualitza que s’ha arribat a un estancament i un bloqueig i que hi ha d’haver una reforma
de tot el sistema en tots els sentits i una política econòmica real.
El Sr. Adell felicita al secretari municipal.
A continuació diu que el PSC recolza aquest pressupost i aquest pla de sanejament i que
sempre s’ha buscat el suport de la resta de grups municipals.
Diu que OXV va presentar una proposta per crear un pla de treball conjunt, que va retirar
posteriorment i que tothom estava disposat a votar a favor.
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Li diu al Sr. Cusidó que les propostes presentades per la CEV per solucionar la situació
municipal són paper mullat.
El Sr. Yelo enumera les propostes presentades per la CEV per solucionar la situació
municipal i diu que aquestes no són suficients fer eixugar el dèficit.
L’alcalde insisteix que ha estat molt difícil que l’equip de govern es posés d’acord a
conseqüència de la diversitat d’interessos i estratègies dels diferents grups polítics.
Puntualitza que seria adequat pel municipi que hi haguessin menys candidatures i més
concentració de vot.
Diu que la oposició ha estat ineficaç i ineficient i que no ha fet la feina que havia de fer.
El Sr Oliva diu que l’alcalde fa comèdia. Explica que la moció proposada per OXV de
crear un grup de treball per intentar arreglar la situació, es va retirar, perquè el propi
govern va riure de la proposta.
Puntualitza que determinades mesures d’estalvi municipal van néixer de propostes d’OXV
tot i que l’equip de govern no ho vulgui reconèixer.
El Sr. Cusidó insisteix que les propostes presentades per la CEV eren importants.
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i es rebutja per set vots en contra dels
regidors del d’OXV, CEV, PP, regidor no adscrit i CIU i sis vots a favor dels regidors de la
GEVD, ERC i PSC.

6.- Aprovació de l'expedient de contractació per a la concessió de l'Equipament
comercial col·lectiu de titularitat pública i zona de serveis administratius de Can
Nolla, dels plecs i la seva licitació.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000034
Relació de fets

En data 22 de desembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament va aprovar l’expedient de
concessió demanial d’un conjunt d’equipaments públics a una porció de terreny del sector
de Can Olla, exposant al públic els plecs i iniciant la licitació de forma simultània.
En data 24 de febrer de 2011 el Ple va declarar deserta la licitació.
Considerant l’interès estratègic d’aquesta operació s’han reformulat els plecs per tal
d’iniciar de nou el procés de licitació d’aquest projecte.
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Els terrenys situats al carrer Lluís Jordà i Cardona 2, al sector de Can Nolla d’aquest
municipi es classifiquen en el planejament general vigent com a sòl urbà consolidat en el
que són possibles els usos establerts a l’article 47 de les normes subsidiàries de
planejament del municipi.
Entre els usos admesos s’hi troben els establiments comercials col·lectius de titularitat
pública, els aparcaments, i els serveis administratius.
Els usos admesos poden ser desenvolupats pel sector privat a través de la corresponent
concessió de domini públic.
Per part de Secretaria i dels Serveis Tècnics municipals, i amb el suport d’un advocat
extern, s’han redactat els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que han de regir aquest procediment.
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt va aprovar en sessió plenària de 25 de novembre de
2010 la proposta de delimitació de la trama urbana consolidada (TUC), en els termes dels
articles 7 i següents del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials, la qual haurà de ser aprovada definitivament per la Generalitat de
Catalunya.
Sotmès l’expedient a informació pública es van presentar dues al·legacions les quals van
ser resoltes per acord de Ple de 20 de gener de 2011.
En data 1 de febrer de 2011 va tenir entrada a la Direcció General d’Urbanisme de la
Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació. L’esmentada Direcció General va
trametre l’expedient a la Direcció General de Comerç als efectes de l’emissió de l’informe
previst a l’article 8.2b) del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació
d’equipaments comercials. Aquest informe s’ha emès en data 2 de març de 2011 i es
favorable, per la qual cosa, en el termini de 2 mesos, la Direcció General d’Urbanisme ha
d’aprovar la delimitació, d’acord amb l’art. 8.2d) del text legal abans esmentat.
La durada de la concessió s’estableix en quaranta anys, prorrogables en 10 anys més amb
l’única finalitat de restablir el seu equilibri econòmic, cas que es trenqués per la troballa de
restes arqueològiques, per qualsevol causa de força major o per la introducció en el
projecte d’obres de les modificacions per part de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt que
exigís l’interès públic.
Els plecs de clàusules administratives particulars contenen la clàusula de sotmetiment del
projecte i de les obres al planejament general vigent en el moment d’aprovar-se o
d’executar-se, cas que aquest es veiés modificat o revisat.
De conformitat amb el que estableix l’article 66 del Reglament de patrimoni dels ens locals
de Catalunya, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre (RPEL) , el plec de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques s’ha d’exposar al públic pel termini
mínim de trenta dies hàbils, per tal que els interessats puguin formular al·legacions contra
aquests.
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El present negoci jurídic és una concessió de domini públic. No és un contracte
administratiu d’obra perquè l’Administració no retribueix l’obra al contractista contra
certificació. Tampoc no és un contracte de concessió d’obra pública ni de gestió de servei
públic perquè en ambdós contractes cal sempre la concurrència d’uns usuaris els quals,
pagant una tarifa, un preu públic o una taxa, financen totalment o parcial el cost del servei
o l’explotació de l’obra. En el nostre cas aquests usuaris no hi són.
Fonaments de dret

1. La legislació aplicable a les concessions de domini públic és la que es relaciona tot
seguit:
a) Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les Administracions Públiques
(LPAP).
b) Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17
d’octubre.
c) Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP).
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RGLCAP).
e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la LCSP
(RLCSP).
f) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL).
g) Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
h) Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local (TRRL).
i) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats
i Serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS).
j) Text refós de la llei d’hisendes locals, aprovat per RDLeg. 2/2004, de 5 de març.
(TRLHL).
k) Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les
Administracions Públiques i del procediment administratiu comú (LRJPAC).
l) Reglament municipal regulador del servei i ordenances de neteja i gestió de residus
que pugui aprovar l'Ajuntament.
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m) Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats
(LPCA) i reglaments de la desenvolupin.
n) Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i
de les activitats recreatives (LEPAR) i reglaments que la desenvolupin.
o) Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials.
p) la normativa comunitària, estatal, autonòmica i local que afecti l’objecte i
desenvolupament del contracte.
q) el dret privat.
2. L'òrgan de contractació d’aquest expedient és el Ple de d’acord amb l’article 22.n)
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.
3. De conformitat amb l’article 126.2 LCSP, quan l’òrgan de contractació ho estimi
convenient, els procediments per a l’adjudicació de contractes no subjectes a
regulació harmonitzada podran ser enunciats, a més, en el Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE).
4. L’acord haurà d’adoptar-se pel ple de l’Ajuntament amb el quòrum de la majoria
absoluta legal (meitat més un dels membres de dret) tota vegada que es tracta d’una
concessió per a més de cinc anys i el seu import, quatre milions d’euros
(4.000.000.-) ultrapassa el 20 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost 2010,
xifrats en 10.277.812,00, per tant el 20% serà 2.055.562,40.-euros.
Proposta d’acords

PRIMER. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques que ha de regir el procediment obert per a la concessió d’una porció del domini
públic municipal per a la construcció de l’Establiment comercial col·lectiu de titularitat
pública (ECCTP), amb un aparcament, i una zona de serveis administratius.
SEGON. Exposar-lo al públic pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant edictes que
s’inseriran al perfil de contractant, al BOP i al DOGC, als efectes de presentació
d’al·legacions o reclamacions contra aquest plec. Cas de no presentar-se’n en aquest
termini, entendre’l aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar-se cap altre acord al
respecte, el que s’acreditarà mitjançant certificació administrativa estesa pel secretari de la
Corporació.
TERCER. Convocar procediment obert amb una pluralitat de criteris que han de servir de
base a l’adjudicació per a la concessió administrativa de domini públic amb obres de
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primer establiment, d’acord amb els plecs de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques aprovats inicialment.
QUART. Convocar simultàniament la licitació i publicar l’anunci en el Diari Oficial de la
Unió Europea (DOUE), en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i en el Diari oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC), amb l’advertiment que la licitació s’ajornarà quan
resulti necessari, en cas que es formulessin reclamacions contra l’esmentat plec de
clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques.
CINQUÈ. Declarar que un part del cànon d’aquesta concessió, per import de sis-cents mil
euros (600.000.-) es destinaran a polítiques de dinamització del comerç local i de
proximitat i de l’entorn urbà, a raó de dos-cents mil euros (200.000.-) durant els anys 2012,
2013 i 2014. Les accions relatives al comerç local es consensuaran entre comerciants i
ajuntament.
SISÈ. Notificar aquest acord als serveis tècnics municipals perquè en prenguin
coneixement i tingui els efectes que corresponguin.
SETÈ. Facultar l’alcalde o a qui legalment el substitueixi per a la materialització dels
acords precedents.

L’alcalde diu que tot i que sap que no s’aprovarà vol que quedi constància que l’actual
equip de govern segueix insistint en aquesta proposta.
Explica que aquesta proposta és similar a l’anterior però actualitzada a la realitat que faci
possible portar-ho a terme.
Diu que l’equip de govern entén que és una solució, no solament econòmica per al
municipi, ja que suposa 4.000.000 € de cànon que solucionarien el problema per la propera
legislatura, sinó a més fer una plataforma pel comerç local que serveixi de cara a l’exterior
per poder obtenir clients.
Afegeix que aquesta proposta generaria 50 llocs de treball per gent de Vilassar de Dalt, que
es traslladaria els serveis de la policia local de Vilassar de Dalt, amb els corresponents
aparcaments i que es dedicaria 600.000 € a posar en funcionament del comerç local del
casc antic. Afegeix que també es crearia espai exterior d’aparcament que pot servir com
aparcament per la gent que agafa l’autobús per anar a Barcelona o Mataró.
Puntualitza que el que es proposa és un espai del 60 % de supermercat i el 40 % per
botigues, 200 metres per la policia local de Vilassar de Dalt, una planta d’aparcament
soterrat i la resta d’aparcaments en superfície així com l’arranjament dels accessos i la
posta a punt de tota la zona verda adjacent i afegeix que quedaria espai lliure per
equipament.
Explica que això, més el nou cementiri és una solució per l’Ajuntament per intentar
arreglar la problemàtica econòmica i que entén que l’oposició no ho accepti i que es quedi
sobre la taula tot i que tirar endavant aquest projecte seria determinant per solucionar el
problema.
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El Sr. Oliva anuncia que OXV està en contra per qüestions de forma i de contingut i que
per tant votaran en contra de la moció. Diu que no és ètic aprovar aquest tema a un mes
vista de les eleccions ja que ho hauria de desenvolupar el proper ajuntament.
Pregunta perquè es va aprovar l’anterior licitació si ja sabien que era irrealitzable i afegeix
que per llei és un segon mercat quan encara no s’ha posat en marxa el primer de Can
Robinat.
La Sra. Martínez explica que CIU va votar a favor de l’anterior licitació, atès que al
projecte s’incorporava una zona d’oci i que en aquest nou plantejament, la zona d’oci ha
desaparegut i per tant es queda com un mercat. Diu que no és el moment i que no recolzarà
aquesta moció.
El Sr. Cusidó diu que a l’anterior Ple que es va presentar aquesta moció no hi va estar
d’acord i ara tampoc atès que hi ha menys contraprestacions.
Manifesta que quan es presenta un projecte s’ha de fer amb més curositat i de manera més
realista. Afegeix que si s’ha de fer algun “pelotazo” per arreglar el deutes municipals, no
ha d’afectar a cap sector de la població com és ara el comerç. Li recorda a l’alcalde que en
una comissió informativa va dir que hi havia altres projectes com per exemple un
d’esportiu i afegeix que fins i tot si es sondeja el mercat hi poden haver altres alternatives
però que ho ha de decidir el nou equip de govern que surti de les properes eleccions del 22
de maig.
Insisteix en que s’ha d’avaluar i s’ha de fer amb temps. Comenta que a l’últim debat a bat
l’alcalde subliminalment es va oferir com assessor extern en el futur ajuntament i li diu que
la CEV no participa d’aquesta proposta.
El Sr. Mejía diu que per una banda hi ha un mercat municipal que encara no s’ha obert i
fer-ne un altre no és la solució i per altre banda els passos que s’estan seguint no són els
correctes, i insisteix en el que hi ja ha dit les vegades anteriors que si s’ha parlat amb els
veïns per saber que en pensen d’aquests equipaments ja que és molt important conèixer
quina és la postura de la zona per possibles problemes en el futur.
El Sr. Andreu diu que no té cap sentit aprovar aquesta proposta en aquests moments.
L’alcalde insisteix en què, el que vol l’equip de govern és que quedi constància d’aquesta
proposta.
Li recorda al Sr. Cusidó que va dir que la TUC (Trama Urbana Consolidada) no
s’aprovaria que el Departament de Comerç ha informat favorablement.
Manifesta que el fruit de la negociació del govern, va portar a aquesta proposta tant
farcida i afegeix que està segur que finalment aquesta proposta es farà dintre dels propers 8
anys i tal com es proposa a l’actualitat.
Referent als “pelotazos” que diu el Sr. Cusidó, li comenta que només el pot fer el Sr. She i
que seria millor que el fes l’Ajuntament.
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El Sr. Oliva insisteix en l’oportunitat d’aquesta proposta ja que es tracta d’un segon mercat
i no hi haurà manera de que quadrin els números. Diu que és una obvietat que cau pel
sentit comú.
El Sr. Cusidó aclareix que la CEV va proposar a les seves al·legacions que s’exclogués
aquest espai de la TUC i que tenien el dret democràtic de fer-ho.
L’alcalde li respon al Sr. Cusidó que mai guanya cap de les al·legacions que presenta el seu
grup.
El Sr. Cusidó puntualitza que les al·legacions no es guanyen ni es perden sinó que es
presenten. Afegeix que les al·legacions és l’Ajuntament qui les desestima.
L’alcalde afegeix que les al·legacions s’han de fonamentar per tal que s’estimin i
puntualitza que el departament de comerç també les ha desestimat en el moment que
autoritza la TUC.
El Sr. Cusidó diu que les al·legacions les valora l’Ajuntament i la Generalitat té la
responsabilitat final, en funció del que ha aprovat l’Ajuntament.
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i es rebutja per set vots en contra dels
regidors del d’OXV, CEV, PP, regidor no adscrit i CIU i sis vots a favor dels regidors de la
GEVD, ERC i PSC.
7.- Resolució de l'al·legació presentada per Càritas en relació a la subvenció atorgada.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000029
Relació de fets

El Ple de l’Ajuntament de data 22 de desembre de 2010 va atorgar una subvenció a Càritas
per un import de 5.237,33 €.
En data 25 de febrer de 2011 el rector de la parròquia i el secretari de Càritas de Vilassar
de Dalt han presentar un escrit en què demanen que es revisi el càlcul de la puntuació que
se’ls va aplicar a l’hora de concedir-los la subvenció i fan constar que no s’han valorat una
sèrie d’apartats que figuren a les bases reguladores i en concret els apartats 2, 10, 11, 13 i
14.
La Comissió Avaluadora s’ha reunit el dia 15 de març de 2011 per tal de revisar la
puntuació obtinguda i ha considerat que hi havia un error i que calia afegir 2 punts per
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l’apartat 1, 3 punts per l’apartat 10, 3 punts per l’apartat 11, 8 punts per l’apartat 13 i 8
punts per l’apartat 14.
El total de puntuació obtinguda, que són 90 punts, determina un import de subvenció de
5.992,72 €.
Tenint en compte que se’ls va atorgar una subvenció de 5.237,33 €, els correspondria una
diferència de 755,39 €.
Fonaments de dret

Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei General de
Subvencions.
Ordenança General de Subvencions, publicada al BOP número 59, de data 10 de març de
2010.
Bases particulars reguladores de la convocatòria.
Proposta d’acord

1. Estimar l’al·legació presentada pel rector de la Parròquia i el secretari de Càritas i
aprovar la concessió d’una subvenció per l’import de 5.992,72 € .
2. Notificar aquest acord a Càritas, a Serveis Personals i a Intervenció.
La Sra. Marin explica que a conseqüència de la complexa puntuació que hi ha hagut a les
subvencions d’aquest exercici, quan càrites va presentar la seva proposta, no va contemplar
aquesta puntuació que després a al·legat. Afegeix que la comissió va determinar que
l’al·legació va entrar dintre de termini i que tenien raó a la seva petició i per això es
presenta aquesta proposta al Ple, per afegir a la primera subvenció 755 € i aprovar
l’al·legació presentada.
La Sra. Ninet diu que OXV està totalment d’acord en la proposta i que votaran a favor.
La Sra. Martínez anuncia que CIU també està d’acord en la moció.
El Sr. Cusidó diu que està d’acord en la moció però vol puntualitzar que a les bases
d’adjudicació de les subvencions es van revisar a proposta de la CEV perquè es fes un
treball transparent de l’atorgament de subvencions. Afegeix que és comprensible que el
primer any costi que les entitats i associacions s’adaptin a la nova normativa però
puntualitza que s’haurà de fer un esforç per ajustar-se a la normativa als propers exercicis.
El Sr. Mejía anuncia que votarà a favor de la moció.
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El Sr. Andreu manifesta que càrites està fent una feina molt important i que ajuda molt a
les necessitats i a la millora del poble però que tot i així aquesta ajuda segueix essent
insuficient.
La Sra. Marín diu que és conscient que l’ajuda és insuficient però que en l’actual situació
de crisis l’Ajuntament fa el que pot.
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat amb tretze vots
a favor.
8.- Aprovació dels projectes de cooperació de la Comissió Dindori per al període
2010-1011.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000040
Relació de fets

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt va aprovar un conveni de col·laboració amb la
Comissió Dindori per a la gestió de l’ajuda municipal de cooperació internacional.
Aquest conveni preveu uns instruments d’informació i fiscalització per part de
l’Ajuntament que es canalitza mitjançant la Comissió de seguiment que va crear el
propi conveni.
2. En data 2 de novembre de 2010, per escrit registrat d’entrada amb el núm. 3293, la
Comissió de Cooperació Internacional Dindori va presentar la justificació dels
projectes de cooperació exercici 2008/2009, amb excepció del projecte del Brasil.
3. En data 16 de desembre de 2010 es va reunir la Comissió de seguiment Dindori. En
aquesta reunió els membres de Dindori van exposar els motius pels quals no es va
poder executar el projecte de Brasil i van proposar que la subvenció concedida es
destinés a projectes de cooperació desenvolupats pel Fons de Cooperació de
Catalunya.
Els regidors presents a la reunió van concloure que la proposta de Dindori s’havia
d’estudiar i que fos la Comissió Informativa que s’havia de celebrar acte seguit la
que es pronunciés sobre la proposta, tot això sens perjudici que la Comissió Dindori
presentés propostes de destinació per a l’execució de projectes amb el Fons de
Cooperació de Catalunya.
4. La Comissió Informativa del dia 16 de desembre de 2010 va acordar, per
unanimitat dels seus membres, que la subvenció que es va concedir a la Comissió
Dindori s’havia de retornar a l’Ajuntament per imperatiu legal, atès que no s’havia
pogut destinar als projectes de cooperació del Brasil per problemes de gestió aliens
a l’Ajuntament, i que el Ple decidiria el seu destí.
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5. El Ple de data 24 de febrer de 2011 va aprovar la revocació parcial de la subvenció
concedida a la Comissió Dindori de Cooperació Internacional per als exercicis
2008 i 2009 corresponent al projecte del Brasil. En data 23 de febrer de 2011 la
Comissió Dindori va efectuar l’ingrés dels 50.601,32.-euros corresponents a les
quantitats revocades.
6. En data 17 de març de 2011 (RE2011000813) la Comissió Dindori ha presentat el
contingut dels projectes corresponents als exercicis 2010/2011, amb els objectius i
canvis introduïts, en concret es proposa:


Continuïtat del projecte de Nicaragua, amb l’entitat cooperant
Associació Catalana Nicaragüense de Amistad y Solidaridad (ACNAS),
destinant un import de 17.016,62.-euros.



Reformulació del projecte de les Dones de Matagalpa (CCM) de
Nicaragua, destinant un import de 64.264,43.-euros.



Projectes de sensibilitatzació (20%), import de 20.320,27.- euros.

7. En data 22 de març de 2011 es va reunir la Comissió de seguiment Dindori. En
aquesta reunió els membres de Dindori van exposar el contingut dels dos projectes
abans relacionats. La Comissió va acordar emetre informe favorable sobre els
projectes i sotmetre’n la seva aprovació al ple del mes de març, condicionat a
l’informe d’intervenció relatiu a l’existència de consignació pressupostària.
8. Vist l’informe d’intervenció.

Fonaments de dret

Conveni de col·laboració signat per l’Ajuntament amb la Comissió Dindori de Cooperació
Internacional.
Proposta d’acord

1. Aprovar els projectes de cooperació internacional de la Comissió Dindori corresponents
als exercicis 2010/2011, següents:


Continuïtat del projecte de Nicaragua, amb l’entitat cooperant
Associació Catalana Nicaragüense de Amistad y Solidaridad (ACNAS),
destinant un import de 17.016,62.-euros.



Reformulació del projecte de les Dones de Matagalpa (CCM) de
Nicaragua, destinant un import de 64.264,43.-euros.



Projectes de sensibilitatzació (20%), import de 20.320,27.- euros
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2. Notificar aquest acord a la Comissió Dindori de Cooperació Internacional.
3. Comunicar aquest acord al Departament d’Intervenció.
La Sra. Marín explica que ha estat un llarg camí, donat que no es va complir el projecte del
Brasil. Comenta que es va tenir que reunir la Comissió varies vegades fins que finalment
arriba aquest projecte definitiu que es porta avui al Ple per a la seva aprovació.
Puntualitza que aquest és l’últim any del conveni per quatre anys que té l’Ajuntament amb
la Comissió Dindori i afegeix que el nou govern haurà de tornar a negociar tant amb la
Comissió Dindori com amb d’altres entitats del poble.
Explica que referent a la partida de 2010, quant es va tancar el pressupost, com que aquest
no s’havia aprovat, no es podia deixar contrets aquests projectes perquè s’havien de
justificar i adequar a la seva aprovació. Diu que la quantitat que la Comissió Dindori va
retornar serà a càrrec del 2010 i la quantitat del 2011 seria per import de 60.000 € i no de
70.000 € com posava al pressupost.
Puntualitza que quedaria un romanent de 16.000 € que s’utilitzarà per fer els pagaments
que hi ha pendents i que ja s’ha pactat amb intervenció.
Afegeix que hi ha uns altres pagaments a fer que són: un 20 % per sensibilització, per
acabar el projecte s’AGNAS i pel projecte de les dones de Matagalpa. Diu que el projecte
d’AGNAS finalitza aquest any i el de les dones de Matagalpa és en el que s’ha invertit més
quantitat ja que ha començat aquest any. Insisteix que el nou ajuntament ja decidirà el que
cregui més oportú.
La Sra. Ninet diu que ella ha format part de la comissió de seguiment de la Comissió
Dindori, manifesta la seva angoixa sobre el retorn dels diners del projecte del Brasil i
afegeix que després d’un llarg treball s’ha arribat a bon port. Anuncia que si els informes
són positius i hi ha consignació pressupostària, OXV votarà a favor de la moció.
La Sra. Martínez diu que també ha format part de la comissió de seguiment i manifesta que
està d’acord tant en el projecte de dones de Matagalpa com en la sensibilització que es farà
al poble a través del Cau, de l’institut i el Casal de l’esplai.
El Sr. Cusidó diu que malgrat els problemes que han comportat aquest procediment, s’ha
fet una molt bona feina tant per part de la Comissió Dindori com de l’Ajuntament.
Puntualitza que els projectes estan ben presentat i fonamentats i per tant votarà a favor d e
la moció.
El Sr. Mejía comenta que malgrat hi ha hagut moltes dificultats en el tema dels diners
finalment tot s’ha pogut solucionar. Afegeix que votarà a favor de la moció.
El Sr. Andreu diu que és molt important ajudar països amb dificultats però creu que una
part d’aquests diners s’haurien de quedar per solucionar problemes al poble, no obstant
afegeix que votarà a favor de la moció.
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La Sra. Marin explica que del conveni que es va fer per cooperació internacional no es pot
quedar cap quantitat el poble i puntualitza que en tot cas al proper conveni es faci el que es
cregui oportú per part del grups polítics. Vol, afegir que la sensibilització realitzada per la
Comissió Dindori es va iniciar a l’institut i que aquest any s’ha ampliat al Cau i al Casal i
que estan en converses amb l’escola Sant Jordi.
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat amb tretze vots
a favor.
9.- Aprovació dels models de document de declaració d'incompatibilitats i de
declaració de béns.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000030
Relació de fets

El proper dia 22 de maig tindran lloc les eleccions locals i és necessari disposar dels
models de document necessari per a la realització de la declaració sobre causes de possible
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar
ingressos econòmics, així como del model per efectuar la declaració dels seus béns
patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les societats
per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en el
seu cas, Societats i la creació dels seus corresponents Registres.
La Diputació de Barcelona, en el marc de les seves funcions d’assistència i assessorament
als ens locals, ha elaborat els models que obren a l’expedient i que es sotmeten a
l’aprovació del Ple de la Corporació.
Per part de Secretaria s’ha emès un informe.
Fonaments de dret

Articles 108.8, 177.2 i 178 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral.
Articles 30 a 32 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals.
Article 75.7 i la disposició addicional quinzena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local.
Proposta d’acord

PRIMER. Aprovar el model de document necessari per a la realització de la declaració
sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics, així com el model per efectuar la declaració dels
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seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, amb informació de les
societats per elles participades i de les liquidacions dels impostos sobre la Renda,
Patrimoni i, en el seu cas, Societats, que s’insereixen a continuació.
SEGON. Aprovar la creació dels corresponents Registres d’Activitats i de Béns
Patrimonials.
TERCER. Comunicar als regidors que hauran de completar i presentar en el Registre
corresponent la declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol
activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, així com la
declaració dels seus béns patrimonials i de la participació en societats de tot tipus i de les
liquidacions dels impostos sobre la Renda, Patrimoni i, en el seu cas, Societats, segons
model normalitzat.
L’alcalde diu que es tracta de l’aprovació del model de la declaració que han de fer els
regidors sortints i entrants dels seus bens particulars.
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat amb tretze vots
a favor.
10.- Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de Matagalls.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000033
Relació de Fets

1. En data 23 de juliol de 2009, el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va acordar
la introducció d’esmenes seguint les prescripcions que va efectuar la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona pel que fa a l’aprovació provisional del Pla
Parcial de Matagalls – acordada el 27 de març de 2008- i va donar trasllat a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de l’expedient per a que procedís a
la seva aprovació definitiva.
2. En data 28 de gener de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
acordar mantenir la suspensió de l’aprovació definitiva de l’esmentat planejament
derivat fins que s’incorporés al pla parcial un seguit de prescripcions tècniques.
3. En data 1 d’octubre de 2010, els promotors han presentat davant aquest Ajuntament
el text refós incorporant les esmenes esmentades i sol·licitant a l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, la seua incorporació formal i el seu enviament a la Generalitat de
Catalunya per a la seua aprovació definitiva.
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4. En data 24 de febrer de 2011, l’arquitecte municipal ha emès informe favorable, on
estableix que s’ha donat compliment a totes les prescripcions determinades per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en el seu acord de suspensió.
5. Vist l’informe jurídic emès per l’assessor jurídic en data 11 de març de 2011 sobre
l’obligatòria introducció de les esmenes requerides per la Generalitat, per part del
Ple Municipal atesos la legislació vigent i els informes tècnics favorables.
Fonaments de Dret

1. Art. 92 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme.
2. Art. 22.c) i 47.1 de la llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
3. Art. 67 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú en relació a la DT. 8ª del decret legislatiu
1/2005
Proposta d’acord

Primer.- Introduir en el Pla Parcial de Matagalls les esmenes del text refós presentat en
data 1 d’octubre de 2010 pels promotors, derivades de les prescripcions tècniques
requerides per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 28 de
gener de 2010, atès l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, tot de conformitat
amb el que estableix com imperatiu legal l’art. 92 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Segon.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la
seua aprovació definitiva.
L’alcalde comenta que aquesta moció i la següent fan referència a la introducció d’una
sèrie de prescripcions que fa la CUB en relació a uns documents urbanístics que es van
aprovar pel Ple.
Explica que s’ha consultat la possibilitat de no tramitar el text refós i que, segons informe
jurídic, s’ha de votar favorablement aquesta incorporació d’esmenes perquè es tracta d’una
qüestió tècnica que no és cap incongruència.
Anuncia que els regidors del GEVD, ERC i PSC votaran a favor per imperatiu legal.
Comenta que considera que això està conculcant el dret de l’autonomia municipal i que
sembla ser que no pot ser d’una altra manera.
El Sr. Oliva diu que ha trobat divertida la intervenció de l’alcalde perquè si aquest tema
avui es troba sobre la taula és perquè el govern hi va votar a favor.
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Recorda que cap a l’abril del 2008 tots els grups de l’oposició, més la CUP, van presentar
un recurs conjunt sobre aquest tema i recorda el contingut del punt primer, que proposava
desqualificar el sector Matagalls.
Comenta que pràcticament tot són habitatges unifamiliars i que s’ha eliminat el que es
preveia de plurifamiliar a les NNSS i diu que l’equip de govern ho va tramitar i ara fan el
numeret perquè s’acosten les eleccions.
Insisteix en què continuaran votant que no.
La Sra. Martínez exposa que, tal i com diuen els Serveis Jurídics al seu informe, és una
obligació haver-lo d’aprovar i diu que hi votarà a favor.
El Sr. Cusidó explica que, per coherència amb el que va votar al seu moment, hi votaria
que no, però que, com que per imperatiu legal s’ha de votar que si, conclou que s’hi
abstindrà.
El Sr. Mejía diu que per coherència amb el que va votar en el seu dia ara també votarà en
contra.
El Sr. Andreu pregunta que què passa si es vota que no, i l’alcalde el remet al informe dels
Serveis Jurídics.
L’alcalde explica que els propietaris del Pla Parcial tenen uns drets generats per les NNSS
del 92 i que, si aquests senyors compleixen amb tots els paràmetres tenen el dret a tramitarho.
Afegeix que, com a govern, no es pot votar en contra d’una proposta que empara les
normes urbanístiques del municipi. També recorda que al POUM no s’ha desqualificat.
El Sr. Olivia insisteix que aquest tema està així perquè l’equip de govern ha votat a favor
des de l’any 1990 i insisteix en què això no és oportú.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb set vots a favor dels regidors del
GEVD, ERC, PSC i CIU, quatre vots en contra dels regidors d’OXV i PP i dues
abstencions del regidor de la CEV i del regidor no adscrit.
11.- Introducció de prescripcions tècniques requerides per acord de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, al Pla Parcial de La Cisa.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000032
Relació de Fets

1. En data 24 d’abril de 2008, el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va acordar
l’aprovació provisional del Pla Parcial “La Cisa” i va donar trasllat a la Comissió
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Territorial d’Urbanisme de Barcelona de l’expedient per a que procedís a la seva
aprovació definitiva.
2. En data 24 d’octubre de 2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
acordar suspendre l’aprovació definitiva de l’esmentat planejament derivat fins que
s’incorporés al pla parcial un seguit de prescripcions tècniques.
3. En data 22 de novembre de 2010, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, ha
remés un informe previ de valoració del text refós presentat davant l’Ajuntament de
Premià de Dalt, pel promotor del pla parcial pel que fa al compliment de les
prescripcions que la Generalitat de Catalunya va emetre en el seu acord de suspensió de
l’aprovació definitiva.
4. En data 31 de gener de 2011, els promotors han presentat davant aquest Ajuntament el
text refós que va ser informat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
amb caràcter previ, incorporant les esmenes esmentades i sol·licitant a l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt, la seua incorporació formal i el seu enviament a la Generalitat de
Catalunya per a la seua aprovació definitiva.
5. En data 22 de febrer de 2011, l’arquitecte municipal ha emès informe favorable, on
estableix que s’ha donat compliment a totes les prescripcions determinades per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en el seu acord de suspensió i el seu
informe previ.
6. Vist l’informe jurídic emès per l’assessor jurídic en data 9 de març de 2011 sobre
l’obligatòria introducció de les esmenes requerides per la Generalitat, per part del Ple
Municipal atesos la legislació vigent i els informes tècnics favorables.
Fonaments de Dret

1. Art. 92 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme.
2. Art. 22.c) i 47.1 de la llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
Proposta d’acord

Primer.- Introduir en el Pla Parcial de La Cisa les esmenes del text refós presentat en data
31 de gener de 2011 pels promotors, derivades de les prescripcions tècniques requerides
per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de data 24 d’octubre de
2008, atès l’informe previ emès per l’esmentat òrgan de la Generalitat de Catalunya i
l’informe favorable dels Serveis Tècnics Municipals, tot de conformitat amb el que
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estableix com imperatiu legal l’art. 92 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
Segon.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la
seua aprovació definitiva.
L’alcalde comenta que aquest és el mateix cas que l’anterior. Explica que fa referència al
Pla Parcial de la Cisa, i explica que es va haver d’aprovar i que per imperatiu legal s’han
hagut d’introduir una sèrie de prescripcions.
El Sr. Oliva recorda que si el tema es troba sobre la taula és perquè l’equip de govern ho va
aprovar i que ara, com estan tan a prop les eleccions fan tot el contrari.
Afegeix que vol matisar que hi ha un informe el tècnic municipal que diu que si
l’Ajuntament no l’aprova la Comissió Territorial d’Urbanisme pot o no subrogar
l’Ajuntament.
Comenta que només faltaria que els regidors no poguessin votar lliurement el que creuen i
han votat sempre.
El secretari explica que la interpretació de l’article 92 és molt taxativa en aquest sentit
quan parla de què “les esmenes han de ser introduïdes al Planejament Urbanístic per
l’Organisme que n’hagi aprovat el tràmit anterior”, en aquest cas l’aprovació provisional,
el qual ha de presentar novament el document esmentat per a la seva aprovació definitiva.
Afegeix que hi ha informe tècnic favorable perquè s’han complert els requisits que va
determinar la CUB i que l’Ajuntament ha d’acordar la introducció en el Text Refós per
trametre-ho a la Generalitat i procedir a la seva aprovació definitiva.
Contesta al Sr. Oliva i li diu que a l’informe que ell ha esmentat es parla de la possibilitat
de la subrogació però manifesta que creuen que no és bo arribar a aquesta situació perquè
això voldria dir que hi ha una inactivitat per part de l’Ajuntament, quan la Llei
d’Urbanisme diu taxativament que han de ser introduïdes aquestes prescripcions.
A més diu que podria generar unes demandes de responsabilitat patrimonial, sens perjudici
de les demandes de responsabilitat personal en el moment en què hi ha uns informes
jurídics i tècnics que són favorables a la introducció d’aquestes esmenes, tenint en compte
a més a més que la pròpia CUB ha dit que les esmenes introduïdes s’adeqüen al que va dir
al seu informe quan va rebre l’últim text refós presentat.
La Sra. Martínez manifesta que aprovarà la moció.
El Sr. Cusidó manifesta que voldria votar que no, però que, com que s’ha de fer per
imperatiu legal, optarà per una via intermitja que és l’abstenció.
El Sr. Adell diu que a l’aprovació inicial van donar la seva conformitat però que ara, vist el
temps que ha transcorregut i altres esdeveniments que han passat, considera que aquest
projecte no té sentit que tiri endavant i s’hi abstindrà.
El Sr. Mejía declara que votarà en contra de la moció.
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El Sr. Andreu diu que votarà el mateix que l’altra vegada.
El Sr. Oliva diu que continuaran votant en contra i recorda que tot el trànsit d’aquest sector
anirà a parar a l’Av. Comtal de Vilassar de Dalt i que el disseny que han fet realment és el
més perjudicial per a nosaltres en l’aspecte de la mobilitat.
Lamenten que aquest tema tiri endavant i considera que va ser un error que va donar peu a
una gran reflexió sobre el territori i la comarca, precisament d’aquest cas.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb cinc vots a favor del regidors del
GEVD (Llorenç Artigas, Ferran Lorca i Santi Dorca), el regidor d’ERC i la regidora de
CIU, quatre vots en contra dels regidors d’OXV i del PP i quatre abstencions dels regidors
del PSC, CEV, regidor no adscrit i la regidora del GEVD, Sra. Marin, que es troba absent
de la sala en el moment de la votació.
12.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament Intern de la Policia
Local de Vilassar de Dalt
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000038
Relació de fets

El Ple de l’Ajuntament, en data 27 de gener de 2011 va aprovar inicialment el Reglament
Intern de la Policia Local de Vilassar de Dalt.
Aquest Reglament ha estat exposat al públic durant el termini establert.
En data 21 de març de 2011 Opció per Vilassar ha presentat un escrit d’al·legacions.
(E2011000843)
En data 21 de març de 2011 la Corporació Electoral Vilassarenca ha presentat un altre
escrit d’al·legacions. (E2011000850)
L’inspector de la Policia en data 22 de març de 2011 ha emès un informe sobre les
esmentades al·legacions, que figura a l’expedient i que en resum conclou:
-

Al·legacions d’OXV: No es poden admetre les pretensions aportades ja que la
majoria no són al·legacions sobre l’articulat sinó aportació de propostes.

-

Al·legacions de la CEV: Es desestimen totes les al·legacions amb l’excepció de la
número set (relativa a l’article 137 i altres) sobre l’ús del terme “ciutat” en lloc de
“municipi”, per la qual cosa es procedirà a la revisió del redactat i a la substitució
d’aquells termes que així es disposi.
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Fonaments de dret

Disposició final segona de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de
Catalunya.
Articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
Proposta d’acord

1. Desestimar les al·legacions presentades per Opció per Vilassar, tenint en compte
que no proposen una modificació del redactat sinó que fan aportacions de
propostes.
2. Desestimar les al·legacions presentades per la Corporació Electoral Vilassarenca,
amb excepció de la relativa a l’ús del terme “ciutat” (art. 137 i d’altres), i acordar la
revisió del redactat del text per corregir aquest error i d’altres de tipus gràfic i
gramatical que pugui haver-hi.
3. Aprovar definitivament el text del Reglament Intern de la Policia Local, amb la
redacció que figura a l’expedient.
4. Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre del Reglament Intern de la Policia
Local en el Butlletí Oficial de la Província, no produint el reglament cap efecte
jurídic en tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia següent al de
la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 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 i 66.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals.
5. Publicar, igualment, l’acord d’aprovació definitiva en la web municipal, taulell
d’anuncis i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, anunciant la referència del
Butlletí Oficial de la Província en que s’hagi publicat íntegrament el text.
6. Comunicar el present acord a Opció per Vilassar, a la Corporació Electoral
Vilassarenca i a la Policia Local.
7. Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats
amb aquest assumpte.
El Sr. Dorca explica que hi ha hagut un període per presentar al·legacions i que OXV i
CEV han fet arribar les seves.
Destaca que no ha hagut cap al·legacio presentada pels representants sindicals de la Policia
i fa esment a què a les al·legacions es preguntava si havia hagut consens entre ells.
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Pel que fa a l’al·legació que ha presentat la CEV en relació a la segona activitat diu que ja
està regulada per una llei de Policies Locals i que no hauria de figurar com a al·legació.
Respecte a una al·legació que parla de la revisió del vehicle de la Policia prèvia al canvi de
torn diu que considera que és necessari que es faci perquè ha de circular per tot el poble i
s’ha de prevenir que passi qualsevol desgràcia.
Afegeix que per part del tècnic s’ha emès un informe i que el tema ja ha quedat contestat.
El Sr. Vidal diu que no estan d’acord amb les respostes a les al·legacions perquè
consideren que alguns dels punts que proposen s’haurien d’afegir al reglament. Com a
exemple parla del punt número 1 i diu que entenen que el màxim responsable és l’alcalde,
però que segueixen sense entendre les expressions dels càrrecs que creuen poc encertades
com per exemple la del delegat polític per comptes de regidor de Governació.
Fa notar que van fer una al·legació sobre la custòdia que es realitza al cos de guàrdia
practicant les primeres diligències. Diu que al reglament s’hauria de posar que es fan una
diligències aquí i que després es passen a Premià, a MMEE o a qui sigui i que això hi
hauria de figurar.
Manifesta que consideren que algunes de les al·legacions hi haurien de constar perquè són
bàsiques i creuen que es podrien haver consensuat una mica.
Com a darrer comentari diu que, en relació al punt cinquè, el tècnic ha donat una resposta
que diu que no és cap al·legació i que cada actor està representat per l’ens corresponent.
Manifesta que consideren que l’objectiu principal de la Policia Local ve marcada per la
Llei 16/91 de les Policies Locals, que defineix les tasques a realitzar i que, per tant,
consideren que els policies no fan d’actors, perquè actors són els que actuen a les
pel·lícules o a les obres de teatre.
La Sra. Martínez manifesta que hi votaran a favor, com ja van fer en el seu dia.
El Sr. Cusidó lamenta que no hi hagi un informe jurídic de Secretaria, i que només hi hagi
el de l’inspector.
Manifesta que actualment inspector es troba en període de pràctiques i que és llicenciat en
Dret des de fa poc temps. Insisteix en què hi ha una manca de criteri i d’experiència i que
cal deixar el tema sobre la taula fins que hi hagi l’informe que demana.
Comenta que platejava problemes d’inconstitucionalitat en el sentit que no es poden fer
distincions entre home i dona i altres temes que entén que es podrien resoldre d’una altra
manera.
Pel que fa al tema de la via pública diu que entén que és el lloc on treballa la Policia Local
i que no s’hauria de poder fumar en tot el terme municipal, exceptuant les hores de lleure
que puguin tenir els agents.
A l’alcalde li comenta que l’únic que s`aprova és la substitució de la paraula “ciutat” per
“municipi”.
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Sobre la qüestió de la revisió del cotxe diu que hi ha aspectes que no és lògic que s’hagin
de fer a cada canvi de torn sinó d’una manera periòdica.
Diu que redactat d’una altra manera i amb menys grau de detall aniria millor. Com a
exemple comenta que es concreta com ha de portar el cabell en cas de ser dona.
Insisteix en què tal i com està redactat consideren que no és constitucional i que es
vulneren uns drets i que per això demanen un informe jurídic i que el tema quedi sobre la
taula.
El Sr. Mejía manifesta que donarà suport a la moció.
El Sr. Andreu diu que no ha votat cap vegada que si i que ara tampoc ho farà.
El Sr. Vidal comenta que, igual que se’ls va cridar per consensuar aquest reglament, també
s’haguessin pogut comentar les al·legacions i haver-les resolt amb una mica més de
consens.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb vuit vots a favor dels regidors del
GEVD, ERC, PSC, CIU i PP i cinc vots en contra dels regidors d’OXV, CEV i regidor no
adscrit.
13.- Ratificació del Decret número 209/2011 de nomenament de representant de
l'Ajuntament al Consell de Participació de Centre de l'Institut Torremar.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000031
Relació de fets

El Grup Catalònia pro persones amb discapacitat intel·lectual en data 24 de febrer 2011 va
presentar un escrit en què informaven de la voluntat de constituir el Consell de Participació
de Centre de l’entitat Institut Torremar i sol·licitaven el nomenament d’un representant per
part de l’Ajuntament.
Per tal d’agilitar els tràmits es va considerar adient fer aquest nomenament mitjançant
Decret d’Alcaldia i posteriorment ratificar-lo pel Ple.
La part dispositiva del Decret número 209/2011 diu literalment el següent:
Resolució

NOMENAR a la Sra. Anna Marín Martínez, regidora de serveis socials i educació,
representant de l’Ajuntament en el Consell de Participació de Centre de l’entitat Institut
Torremar de Vilassar de Dalt.
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RATIFICAR el present decret a la propera sessió del Ple que es celebri, sens perjudici de
la seva immediata eficàcia i executivitat.
NOTIFICAR el present decret al Grup Catalònia.
Fonaments de dret

1. Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials.
2. Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i coordinació del
Sistema Català de Serveis Socials.
3. Article 21.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL) i l’article 53.1.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.

Proposta d’acords

1. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 209/2011, de data 4 de març de 2011, sobre
designació de la regidora Anna Marín Martínez com a representant de l’Ajuntament
en el Consell de Participació de Centre de l’entitat Institut Torremar de Vilassar de
Dalt.
2. Comunicar aquest acord al Grup Catalònia.
L’alcalde explica que aquest decret es va fer perquè el centre de l’Institut Torremar va
demanar que es nomenés un representant de l’Ajuntament per al seu Consell de
Participació i calia fer-ho abans d’una data determinada. Diu que es va nomenar la regidora
de Serveis Socials.
Afegeix que és una competència del Ple i que per això es demana la seva ratificació.
El Sr. Vidal exposa que el nomenament no els sembla ni bé ni malament i que s’abstindran
a la votació.
La Sra. Martínez comenta que li sembla bé la moció però que té un dubte i és si el
nomenament és per als dos mesos que resten de legislatura o per tot l’any.
L’alcalde li respon que el càrrec és mentre sigui regidora.
El Sr. Cusidó declara que s’abstindrà a la votació perquè el Decret s’ha fet sense consultar.
El Sr. Mejía manifesta que està d’acord amb la moció.
El Sr. Andreu també diu que votarà a favor.
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L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb nou vots a favor dels regidors del
GEVD, ERC, PSC, CIU, PP i regidor no adscrit, i quatre abstencions dels regidors d’OXV
i CEV.
14.- Modificació del règim de dedicació parcial del regidor Sr. Joan Adell Pla.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000036

Un cop constituït el nou Ajuntament resultant de les eleccions locals del dia 27 de maig de
2007 i establert el Cartipàs Municipal, el Ple extraordinari de 16 de juliol de 2007 va
acordar, per unanimitat, l’establiment del règim de dedicacions dels regidors, les
retribucions i les indemnitzacions d’acord amb els criteris orientatius de les associacions
municipalistes.
El dret a les retribucions dels regidors es va fixar amb caràcter de retribució parcial en
funció de les hores de dedicació. I la resta de regidors, amb dret al cobrament segons
assistència a les sessions, en concret com segueix:
- Per assistència al ple: 300 euros
- Per assistència a ple extraordinari: 150 €
- Per assistència a Comissió Informativa o a Junta de Portaveus: 150 €
Per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2008 es va afegir al llistat anterior l’import de
400€ per assistència a les Juntes de Govern Local
El regidor Sr. Joan Adell ha sol·licitat, per motius personals, canviar la seva dedicació i
retribució parcial pel cobrament d’indemnitzacions.
El Sr. Adell renuncia expressament al cobrament d’indemnització en cas que al llarg d’un
mes hi hagués algun ple extraordinari.
Hi ha consignació pressupostària suficient per fer front a aquests pagaments.

Fonaments de Dret

-

Art. 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.

-

Art. 166 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.
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Proposta d’acords

1. Modificar el règim de dedicació parcial del regidor Sr. Joan Adell Pla, amb efectes des
del dia 1 d’abril de 2011, passant al règim d’indemnitzacions per assistències als
òrgans col·legiats.
2. Publicar aquest acord al BOP i al tauler d’anuncis de l’ajuntament.
El Sr. Lorca diu que es va acordar el règim econòmic dels regidors però que hi cap la
possibilitat de tenir una dedicació parcial o de cobrar unes dietes per assistir a les reunions.
Explica que el Sr. Adell ha demanat un canvi a dietes per a la resta de legislatura i que està
en el seu dret de fer-ho.
El Sr. Oliva recorda que un cas similar ja es va produir el 30 d’octubre de 2008 quan ho va
demanar el Sr. Lorca i que llavors hi van votar a favor, cosa que també faran ara.
Això no obstant, fa esment a una situació que es va donar l’any 1991-92 quan l’alcalde va
voler simultaniejar el subsidi d’atur amb les percepcions de l’Ajuntament i el GEVD el va
criticar molt.
La Sra. Martínez manifesta que està a favor de la moció.
El Sr. Cusidó declara que està a favor de què els regidors cobrin indemnitzacions per
assistir a les reunions i no que tinguin un sou determinat de l’Ajuntament.
Afegeix que aquest canvi s’ha donat per una situació personal del regidor i que
s’abstindran en la votació.
El Sr. Mejía diu que està a favor de la moció.
El Sr. Andreu comenta que respectarà la decisió del regidor i que hi votarà a favor.
L’alcalde explica que la situació actual no té res a veure amb la que es va donar l’any 9192 i que en aquell moment no existia la llei de retribucions. També comenta que la
quantitat que s’establia no tenia res a veure amb les dietes.
Conclou que això es va rectificar en el seu moment i que no es va arribar a portar a terme.
El Sr. Oliva diu que no és cert el que ha dit l’alcalde i que la resposta en el 2008 va ser una
altra.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb dotze vots a favor dels regidors del
GEVD, ERC, PSC, OXV, PP i regidor no adscrit i una abstenció del regidor de la CEV.
15.- Petició del tancament de les centrals nuclears i de solidaritat amb el poble del
Japó.
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A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per: GEVD, ERC, PSC, OXV, CEV I REGIDOR NO ADSCRIT
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000041
Relació de fets

El Japó està patint una catàstrofe nuclear sense precedents, després del terratrèmol i el
tsunami del passat 11 de març, que ha provocat una alerta nuclear que ha afectat les
plantes atòmiques de Fukushima, Onagawa i Tokai, convertint-se així en la pitjor
catàstrofe nuclear des de l’accident de Txernòbil.
La situació a la central nuclear de Fukushima I, la més afectada de totes, està fora de
control després d’haver fallat els sistemes de refrigeració i que s’hagin originat diverses
explosions i incendis en quatre dels seus reactors, extraient gasos radioactius que estan
afectant la salut dels ciutadans.
Segons les dades de l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica, les mesures de
radioactivitat estan 10 vegades per sobre de la dosi que una persona pot absorbir sense risc
per a la seva salut. Aquestes explosions han afectat els mecanismes de contenció i alhora
existeix l’amenaça latent que es fusionin els reactors i, per tant, que s’alliberi més
radioactivitat a l’exterior..
A l’Estat espanyol existeixen centrals nuclears de les mateixes característiques que la
central de Fukushima I, i amb un reactor idèntic com a la central nuclear de Santa Maria de
Garoña, a Burgos, tant pel que fa a la seva estructura interna com al seu edifici de
contenció. De fet varen construir-se i inaugurar-se amb mesos de diferència, i a totes dues
els reguladors els van donar l’opció de funcionar més enllà dels 40 anys reglamentaris.
L’energia nuclear és incompatible amb un model energètic sostenible, ja que no compleix
cap de les seves premisses: no és econòmicament eficient, ni socialment justa, ni
mediambientalment acceptable.
El govern espanyol està incomplint el seu compromís d’elaborar el calendari de tancament
de les centrals nuclears.
La producció d’electricitat mitjançant l’energia nuclear suposa una
tecnologia
intrínsecament perillosa i que genera elements radioactius en tot el seu cicle, contribuint a
incrementar els nivells de radioactivitat i radiotoxicitat a la biosfera.
El tancament progressiu de les centrals nuclears ha de ser un objectiu fonamental de la
nostra actual societat ja que, juntament mb al fracàs econòmic i tecnològic, l’energia
nuclear ha causat ja greus problemes a la salut pública i al medi ambient: accidents
nuclears, generació de residus radioactius impossibles d’eliminar i, a més, contribueix a la
proliferació de les armes nuclears.
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És urgent ampliar el processos de controls democràtics del Consejo de Seguridad Nuclear,
per tal que deixi enrere la seva connivència amb la indústria nuclear que ha de regular i
vigilar.
El municipi d’Ascó, una de les poblacions precandidates a acollir un Magatzem Temporal
Centralitzat de Residus Radioactius d’Alta Activitat o cementiri de residus nuclears.
El Magatzem Temporal Centralitzat
de Residus Radioactius d’Alta Activitat
emmagatzemarà residus d’alta activitat, més de 7.000 tones de combustible de les diferents
centrals nuclears espanyoles i de 1.900 metres cúbics de residus procedents del
desmantellament de les plantes ja desconnectades de la xarxa, i que per tant, continuaran
emetent radioactivitat.
Els municipis veïns i els governs supramunicipals i regionals han mostrat el desacord amb
la instal•lació d’aquesta infraestructura al municipi d’Ascó com una part molt important
dels veïns d’aquesta localitat.
El Parlament de Catalunya ha mostrat el rebuig a la possible instal•lació d'un magatzem
temporal centralitzat per a residus nuclears a les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra
Alta i el Baix Camp i, per extensió, a tot el territori de Catalunya.
El rebuig d’entitats i organitzacions socials, ambientals i cíviques de Catalunya que s’han
posicionat en contra del cementiri de residus radioactius, igual que ho han fet diversos
càrrecs electes, regidors, alcaldes, diputats, i senadors de tots els colors polítics del
territori.
La importància de caminar cap a un escenari de tancament de les centrals nuclears amb un
pla pont que permeti invertir en estalvi i eficiència, subsistir la producció energètica amb
energies renovables i que a la vegada es plantegin alternatives pels territoris que avui en
dia viuen al voltant de la producció d'energia nuclear.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord

Primer.- Mostrar la solidaritat amb totes les persones damnificades per la catàstrofe natural
i nuclear provocada pel terratrèmol del passat 11 de març al Japó.
Segon.- Reclamar al Govern de l’Estat que aprovi un pla progressiu, però urgent, de
tancament de les centrals nuclears, i que impulsi les mesures necessàries per fer un nou
model energètic ecològicament sostenible.
Tercer.- Instar al govern espanyol, tal i com estan fent altres governs europeus, que es
prenguin les mesures necessàries per garantir la seguretat de les centrals nuclears.
Quart.- Mostrar el rebuig per la instal•lació d’un Magatzem Temporal Centralitzat de
Residus Radioactius d’Alta Activitat a Catalunya.
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Cinquè.- Reclamar als grups del Congrés dels Diputats que s’estableixi una responsabilitat
civil il·limitada als propietaris de les centrals nuclears en l’actual “Proyecto de Ley sobre
responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radioactivos” que
s’està debaten en el Congrés dels Diputats.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al
Congrés dels los Diputats i al Parlament de Catalunya, al Departament d’Economia de la
Generalitat de Catalunya, a la Direcció General d’Energia i Mines, al Consell de Seguretat
Nuclear (CSN), a l’Agrupació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC) i al
Consolat del Japó a Barcelona.
El Sr. Cusidó manifesta que a la Comissió Informativa ja va dir que ell s’afegia a la moció.
L’alcalde diu que es farà constar.
L’alcalde comenta que s’ha de fer una esmena a la moció i s’ha de canviar la paraula
“subsistir” per “substituir”
Afegeix que no cal afegir massa a les imatges esfereïdores que s’ha pogut veure i que el
que es demana en aquesta moció és que, ja que Vilassar es va declarar territori no nuclear, i
tenint present que el tema no es pot solucionar d’un dia per l’altre, es demani que es faci un
pla progressiu i urgent de tancament de les centrals nuclears i que se substitueixin per
altres sistemes ecològicament sostenibles.
Així mateix diu que es vol manifestar el rebuig dels magatzems temporals centralitzats que
volen posar a Ascó i fer palès que a Catalunya ja es té una quota de centrals nuclears
important.
Conclou que també es vol fer arribar la inquietud dels vilassarencs i vilassarenques a tots
els estaments relacionats amb l’energia nuclear.
El Sr. Oliva comenta que la moció és prou explícita i manifesta que hi estan d’acord.
La Sra. Martínez exposa que comparteix la primera part de la moció i que sí volen mostrar
la seva solidaritat amb el poble de Japó, però que en relació a la part que fa referència a les
centrals nuclears s’hi abstindran perquè aquesta qüestió ja s’ha tractat en altres ocasions i
ara es torna a repetir.
El Sr. Yelo manifesta que està d’acord amb la moció i en desacord amb l’energia nuclear.
Afegeix que s’ha de fer un pas ràpid cap a altres energies renovables o d’altres tipus de
fusió que no suposin aquesta contaminació. També destaca la gravetat de la situació del
Japó i de la repercussió per a altres països.
El Sr. Adell declara que està a favor de la moció pel fer de demanar que s’estableixin uns
terminis perquè puguin desaparèixer les centrals nuclears perquè considera que tenen
enganyada a la població perquè el percentatge que s’utilitza d’energia obtinguda en
centrals nuclears és molt menor del que es diu.
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El Sr. Cusidó diu que vol ressaltar una notícia en què es diu que al nostre país el 21 % de
l’energia elèctrica ja és eòlica i que el 19% és nuclear. Afegeix que si se sumen totes les
energies que són renovables s’arriba pràcticament al 45 % actualment.
Conclou que aquesta és la via que s’ha de potenciar i que subscriuen la moció i que també
s’hauria de seguir aquesta línea a nivell mundial.
El Sr. Mejía manifesta que vol expressar el seu condol cap al poble de Japó i diu que, en
relació a les centrals nuclears, el que s’ha de fer és treballar per revisar els plans d’actuació
que han quedat obsolets i per augmentar la seguretat i no per tancar-les.
Anuncia que s’abstindrà en aquesta moció.
El Sr. Andreu declara que està d’acord amb la moció però comenta que considera que no és
cert el que es diu sobre que econòmicament no és efectiva, perquè per això es fan.
Això no obstant, manifesta que comparteix la idea de què hi ha altres alternatives.
L’alcalde comenta a qui ven les centrals nuclears l’interessa vendre que són efectives, però
que al Japó ja s’ha pogut veure aquest tema. Diu que un imponderable que no havia de
passar mai ha passat i que es tracte d’un sistema d’aconseguir energia que no és segur i que
ha generat una inquietud.
El Sr. Andreu aclareix que el que volia dir era que és rendible econòmicament, no que sigui
efectiva i que comparteix el que ha dit l’alcalde.
L’alcalde explica que és barata perquè estan prorrogant els anys de funcionament més enllà
del temps d’amortització i que per això és rendible, però que s’està jugant amb el risc de
les persones que hi viuen a la vora.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb onze vots a favor dels regidors del
GEVD, ERC, PSC, OXV, CEV i regidor no adscrit, i dues abstencions dels regidors de
CIU i PP.
16.- Declaració formal de l'agermanament del municipi de Vilassar de Dalt amb el
municipi de Mondavio (Itàlia).
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per L’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000042
Relació de fets

La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, en data 3 de febrer de 2009, va
comunicar a l’alcalde que havia rebut una petició d’agermanament de l’Associació Italiana
de Municipis i Regions d’Europa (AICCRE) i posteriorment va trametre un dossier
juntament amb la petició formal de l’Ajuntament de Mondavio (Itàlia).

46

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

Es va fer arribar la documentació al Comitè d’Agermanament per tal de valorar la proposta
i des del comitè es va contactar amb l’Ajuntament de Mondavio per tal d’obtenir
informació complementària sobre el municipi.
Per la Festa Major de Sant Genís 2009 va venir a Vilassar una petita delegació de regidors
de l’Ajuntament de Mondavio, encapçalada pel seu alcalde, el Sr. Federico Talè, per tenir
un primer contacte amb el consistori.
Després d’aquesta visita el Comitè d’Agermanament va valorar positivament la possibilitat
de formalitzar el protocol d’agermanament.
L’Ajuntament de Mondavio va decidir formalitzar el protocol d’agermanament amb
Vilassar de Dalt durant les seves festes del ferragosto i s’hi va desplaçar una delegació de
24 persones integrada per regidors, membres del comitè d’agermanament i membres
d’entitats del municipi per assistir a l’acte, conèixer el poble i els seus voltants i començar
a establir relacions culturals i d’amistat amb la seva gent.
El dia 14 d’agost de 2010 els alcaldes dels dos municipis van signar el protocol
d’agermanament a la sala del comune de Mondavio.
El Comitè d’Agermanament, com a associació legalment constituïda i d’acord amb els seus
estatuts, ha promogut l’agermanament amb Mondavio i ara correspon al Ple de
l’Ajuntament la seva declaració.
Fonaments de dret

Estatuts del Comitè d’Agermanament de Vilassar de Dalt.

Proposta d’acord

1. Declarar el municipi de Vilassar de Dalt formalment agermanat amb el municipi de
Mondavio (Itàlia).
2. Facultar l’alcalde per elaborar un protocol per a la signatura d’aquest
agermanament durant la Festa Major dels Sants Màrtirs 2011.
3. Notificar aquest acord al Comitè d’Agermanament de Vilassar de Dalt.
L’alcalde explica que les gestions dels agermanament, tant amb Juessa com amb el
municipi italià que ara es proposa, corresponen al Comitè d’Agermanament i que aquest va
valorar positivament la proposta rebuda de l’Associació Italiana de Municipis i Regions
d’Europa.
Afegeix que al mes d’agost una representació de regidors, d’entitats del municipi i del
comitè es va desplaçar a Mondavio i es va celebrar la cerimònia d’agermanament i que ara
tocaria signar el protocol aquí per la Festa Major d’abril.
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Demana que el municipi se sumi a aquest agermanament i que es declari el municipi de
Mondavio com a agermanat amb Vilassar de Dalt.
La Sra. Ninet manifesta que estàn d’acord amb la moció.
La Sra. Martínez declara que també està d’acord.
El Sr. Cusidó exposa que li sembla bé i que hi està d’acord però que, això no obstant, ja
van dir en el seu moment que ara no era un bon moment per la situació econòmica que té el
municipi.
Comenta que ha rebut la relació de despeses del viatge que es va fer a Mondavio i que va
suposar uns 6000 €.
Conclou que hi votarà a favor i que espera que els italians vinguin i que l’acte vagi molt bé
i que entre tots plegats es doni una bona imatge del municipi i serveixi de promoció de la
vila.
El Sr. Mejía manifesta que està d’acord amb la moció.
El Sr. Andreu diu que també hi està d’acord.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat amb tretze vots a favor.
17.- Recolzament als actes de recuperació de la memòria històrica i commemoració de
la 30a. trobada d'exmembres de la lleva del biberó a Vilassar.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Moció presentada per: GEVD, ERC, CIU, OXV, CEV, PP I REGIDOR NO ADSCRIT
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000043
Relació de fets

Enguany es compleixen 75 anys de La Guerra Civil Espanyola, un conflicte armat que
s’inicià amb l’alçament militar per part dels sectors més reaccionaris de l’exèrcit de la
República espanyola recolzats per organitzacions polítiques i civils de dretes i que provocà
una resposta contundent per part de la societat civil i les organitzacions i sindicats
d’esquerres a gran part de l’estat espanyol, però especialment a Catalunya.
Els veïns de Vilassar no restaren al marge dels fets que succeïren a tot el país, i lluny de
defugir responsabilitats actuaren cadascun d’ells com creien que la situació ho requeria.
Amb la intenció de recordar aquests fets i recuperar en la nostra memòria la lluita i sacrifici
de totes aquestes persones, l’Ajuntament de Vilassar juntament amb el grup de recerca La
Filferrada ha creat un programa d’activitats i commemoracions durant el 2011. El
programa, 75 anys de Guerra Civil i revolució al Maresme, consta de més de 34 activitats
que es distribueixen durant tot l’any i es realitzaran a diferents espais del municipi de
Vilassar.
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Un dels actes centrals d’aquesta commemoració serà la trobada d’ex-membres de
l’Agrupació de supervivents de la lleva del Biberó-41 a Vilassar. Més duna vintena de
Vilassarencs vàren formar part de les lleves del 38 i del 39.
La gran majoria dels membres la lleva del Biberó, anomenats popularment com a “Quinta
del Biberó” participaren en el que fou l'enfrontament militar més important de la Guerra
del 1936-1939, la Batalla de l’Ebre.
Els pobles de les terres de l'Ebre, i particularment els de la Terra Alta, foren l'escenari
d'una batalla que va durar 115 dies i que exhaurí les reserves en homes i material bèl·lic
així com l’esforç militar de la Generalitat republicana, fet que impossibilità la posterior
defensa de Catalunya.
El total de morts dels dos bàndols fou de 16.500 i 64.000 ferits . Els joves republicans i
catalans morts a l’Ebre, defensaven les conquestes obreres i populars del període 1931-39
i la Generalitat republicana. Molts eren joves de 17 i 18 anys (lleva del biberó).
Amb l’objectiu de recuperar la memòria històrica d'aquests esdeveniments i com a eina de
sensibilització per a la pau i fer justícia al seu sacrifici, i vist el dictamen favorable de
Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Proposta d’acord

1. Donar recolzament als actes commemoratius del cicle Guerra Civil i Revolució al
Maresme
2. Donar suport a la trobada de l’Agrupació d’ex-membres de l’Agrupació de
supervivents de la lleva del Biberó-41 que se celebrarà a Vilassar el proper 16 d’abril ,
per retre homenatge als membres de la lleva que es mantenen en vida , i especialment
a aquells que la varen perdre a la batalla de l'Ebre o que de forma directa o indirecta en
van patir les conseqüències.
3. Erigir una placa commemorativa a la Plaça del Teatre en motiu de la 30ª Trobada d’exmembres de l’Agrupació de supervivents de la lleva del Biberó-41.
4. Comunicar aquest acord al Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, a les
Agrupacions de supervivents de la lleva del Biberò-41 i al grup la Filferrada.
El Sr. Yelo comenta la moció i diu que enguany es commemoren els 75 anys de la Guerra
Civil i que al municipi s’han organitzat una sèrie d’actes promoguts pel grup de la
Filferrada.
Destaca el reconeixement que està previst per al dia 16 d’abril per retre homenatge a la
gent de la lleva del biberó i als vilassarencs que van participar a la Batalla de l’Ebre, una
xerrada sobre Ferrer i Guàrdia, etc. Informa que no només es vol fer a Vilassar sinó també
al Maresme i diu que és digne d’admiració el que va fer la societat civil.
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El Sr. Oliva felicita al col·lectiu la Filferrada per la iniciativa. Comenta que és important
per a la recuperació de la memòria històrica. Diu que tot i que sembla ser que l’assistència
als actes ha estat fluixa, creu que amb les xerrades el tema s’animarà i hi haurà més
participació, especialment als actes del dia 16 d’abril.
La Sra. Martínez manifesta que dóna suport a la moció i que creu que és una bona
iniciativa.
El Sr. Adell declara que està d’acord en què es faci aquesta trobada però que això tindrà un
cost econòmic i que la situació econòmica de l’Ajuntament hauria d’obligar a seleccionar
quines coses aporten més al municipi. Diu que potser aquestes despeses avui no tocarien i
que es podrien estalviar.
Afegeix que això no treu que els actes tenen tot el seu respecte i que s’abstindrà en la
votació.
El Sr. Cusidó exposa que està d’acord amb la moció i que li donarà suport. També aprofita
per felicitar els organitzadors. Pregunta si l’acte de descobrir la placa és un acte oficial i si
està subjecta a la nova reglamentació de suspensió de provisió d’actes.
El Sr. Mejía manifesta que personalment opina que no s’ha de remoure el passat, però que,
tot i així, hi votarà a favor. Demana que a les xerrades s’actuï amb la responsabilitat que
comporta parlar d’un tema tan complicat com aquest i que siguin sensibles envers totes i
cada una de les persones que van morir, independentment del bàndol on es trobessin.
El Sr. Andreu declara que votarà a favor de la moció.
El Sr. Yelo aclareix que es farà un homenatge als dos bàndols i que a vegades no s’ha de
remoure el passat però que sí s’ha de recordar.
En relació a la intervenció del Sr. Adell diu que hi ha moltes despeses que són
prescindibles però que un acte com aquest de la trentena trobada, i segurament última, és
important i que aquesta gent es mereix un homenatge pels sacrificis que va fer.
El Sr. Oliva comenta que li ha sorprés els arguments del Sr. Adell perquè en teoria les
despeses han hagut de ser acordades pel govern. Afegeix que els actes no tenen una
despesa important i que suposen que es donarà un tractament d’austeritat. També diu que
ara és el moment de fer-ho perquè si s’espera més temps faltaran més membres del grup
perquè ja tenen una edat molt avançada.
El Sr. Adell diu que d’entrada hi ha un cost per pagar 150 dinars i que es podria fer un acte
sense haver de pagar aquests diners.
El Sr. Cusidó demana que s’expliqui a què correspon aquestes despeses a les que ha fet
al·lusió el Sr. Adell.
El Sr. Yelo explica que dins dels actes hi ha un dinar de germanor, del qual s’encarregarà el
grup de voluntaris de la Filferrada. Aclareix que no es tracta d’un càtering.
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Comenta que els excombatents vindran amb acompanyants que hauran de pagar un tiquet
per poder dinar i que amb el que es tregui es podran cobrir les despeses del dinar de
germanor.
En relació a altres despeses diu que hi ha algunes coses que s’han de pagar de l’exposició
que es farà al Centre Cultural i que també s’haurà de pagar la plaça.
Comenta que li sorprèn la intervenció del Sr. Adell perquè el seu partit ha treballat molt
també pel tema de la memòria històrica.
El Sr. Oliva demana que es faci un balanç de les despeses previstes.
El Sr. Adell insisteix en què ell no està en contra del memorial democràtic però que
considera que el moment d’austeritat que està patint l’Ajuntament fa que aquesta
programació no sigui oportú fer-la ara.
El Sr. Cusidó insisteix en què s’ha d’aclarir si els 150 dinars els pagarà l’Ajuntament i diu
que si és així s’ha de buscar la manera de finançar-los. També demana que es presenti un
pressupost de l’acte.
L’alcalde justifica que cal donar una dinar a les persones que vindran des de diferents
punts de Catalunya i que es buscarà el sistema que sigui més econòmic. També diu que el
regidor farà el pressupost.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb dotze vots a favor dels regidors del
GEVD, ERC, CIU, OXV, CEV, PP i regidor no adscrit i una abstenció del regidor del
PSC.
18.- Derogació de l'Ordenança Fiscal número 35 reguladora de la Taxa per
aprofitament especial del domini públic local, a favor de l'empresa transportitsta
d'energia elèctrica.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per L’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000044
Relació de fets

1. En data 22 de desembre de 2010 el Ple va acordar resoldre les al·legacions
presentades i aprovar definitivament les Ordenances Fiscals per a l’exercici de
2011. Acord que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de data 30 de
desembre de 2010.
2. Atès que en data 10 de març de 2011 (RE2011000753) s’ha rebut un escrit de la
Secció Primera de la Sala Contenciós Administrativa del Tribunal Superior de
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Justícia de Catalunya pel qual es comunica la interposició del recurs contenciós
núm. 460/2011-R interposat per Red Eléctrica de España S.A (en endavant REE)
contra l’acord del ple de l’Ajuntament que va aprovar definitivament la imposició i
ordenació per l’exercici 2011, de l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la
taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor de l’empresa
transportista d’energia elèctrica.
3. Atès que amb motiu de la tramesa de l’expedient administratiu relatiu al recurs
contenciós esmentat, s’ha constatat que al municipi de Vilassar de Dalt no hi ha cap
xarxa de titularitat de REE, i que per tant, aquesta ordenança fiscal no es podrà
aplicar, s’ha considerat procedir a la seva derogació. Sense perjudici que més
endavant, i en cas que es tingui constància de l’existència de xarxes quina titularitat
corresponguin a REE al nostre municipi, en virtut del principi d’autonomia local i
de suficiència financera es pugi tornar a elevar al Ple l’aprovació d’aquesta
ordenança fiscal.
4. Vist l’informe de l’enginyer municipal i l’informe conjunt de secretariaintervenció.
Fonaments de dret

1. Arts. 15 a 19 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. Art. 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
3. Art. 52.2 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal de règim local de Catalunya, estableix la competència del Ple per
l’aprovació d’ordenances.
En virtut de tot això, es proposa que per part del Ple, sigui adoptat el següent

Proposta d’acord

1. Derogar provisionalment l’Ordenança fiscal número 35 reguladora de la taxa per
aprofitament especial del domini públic local a favor de l’empresa transportista
d’energia elèctrica, aprovada definitivament la seva imposició per acord de Ple de
22 de desembre de 2010, i publicada al BOP de 30 de desembre de 2010.
2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord provisional,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública d’aquest expedient, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004,
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de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat.
3. Notificar el present acord a REE.

El Sr. Lorca explica que aquesta ordenança es va incloure en el seu dia perquè tot i que no
es tenia la seguretat de què es disposés de cap xarxa d’aquest tipus al municipi, ja es tindria
per si en un futurs se n’instal·lava alguna.
Afegeix que Red Elèctrica ha presentat una demanda i que, si es manté l‘ordenança, la
defensa jurídica anirà a càrrec de l’Ajuntament perquè l’ORGT de la Diputació no ha girat
cap liquidació i no se’n fa càrrec i això té un cost.
Conclou que si algun dia alguna xarxa de Red Eléctrica passés pel municipi s’hauria de
tornar a aprovar.
El Sr. Oliva diu que és curiós que s’aprovi una ordenança sense saber si hi ha alguna xarxa
afectada o no, però que encara seria pitjor haver d’assumir el cost del plet. Manifesta que
estaran d’acord en derogar-la. Afegeix que la feina mal feta no té cap futur.
La Sra. Martínez manifesta que també està d’acord amb la moció i que s’ha de derogar
abans que suposi més costos.
El Sr. Cusidó declara que està d’acord amb la moció però que, segons figura al Decret
139/2011, s’inadmeten a tràmit les al·legacions presentades per Red Elèctrica. Pregunta si
s’ha presentat alhora el contenciós i l’escrit a l’Ajuntament i demana si es pot aclarir la
qüestió.
El secretari explica que el decret d’inadmissió ha estat contra les al·legacions presentades
en seu administrativa, per estar fora de termini, i que paral·lelament van presentar el
contenciós administratiu. Comenta que, igual que passa amb les companyies telefòniques
amb el tema del domini públic, en el moment en què es presenten les ordenances a la seva
aprovació les impugnen automàticament amb independència de què després es girin o no
liquidacions. Afegeix que també impugnen les liquidacions.
El Sr. Mejía manifesta que està d’acord amb la moció.
El Sr. Andreu declara que hi està d’acord.
El Sr. Lorca puntualitza que la feina estava ben feta i que va ser la Diputació qui va
aconsellar que s’inclogués aquesta ordenança.
El Sr. Cusidó diu que el tema és rocambolesc i que si la Diputació va ser qui va proposar
que s’inclogués l’ordenança, ara també hauria d’assumir la defensa.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat amb tretze vots a favor.
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19.- 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 febrer que van del número D2011AJUN000139 AL D2011AJUN000315 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011AJUN000139
D2011AJUN000140
D2011AJUN000141
D2011AJUN000142
D2011AJUN000143
D2011AJUN000144
D2011AJUN000145
D2011AJUN000146
D2011AJUN000147

D2011AJUN000148
D2011AJUN000149
D2011AJUN000150
D2011AJUN000151
D2011AJUN000152
D2011AJUN000153
D2011AJUN000154
D2011AJUN000155
D2011AJUN000156
D2011AJUN000157
D2011AJUN000158
D2011AJUN000159
D2011AJUN000160

21/02/2011
Inadmetre a tràmit les allegacions presentades
contra les Ordenances Fiscals de l'exercici 2011 per
presentació fora de termini
21/02/2011
Aprovació de la relació I00353 de despeses
21/02/2011
Aprovació d'operacions No Pressupostàries I00354
21/02/2011
Aprovació del Pagament a Justificar pel dia de la
dona treballadora 2011
21/02/2011
Prorroga de la comissió de serveis del Sr. David
Morgades i Clopés
21/02/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
5/6/2011.
21/02/2011
Festa d'Aniversari a la Pèrgola de Can Rafart.
21/02/2011
Aniversari a la Pèrgola de Can Rafart, el
26/02/2011.
21/02/2011
Sollicitud de la Sra. Susana Camps Lopez,
treballadora d'aquesta corporació, amb registre d'entrada
E2010003724 .
22/02/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 110005242 i vehicle 5026BBR.
22/02/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100305636.
22/02/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100312059 i vehicle 9706CPZ.
22/02/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100284205 i vehicle 5901CMB.
22/02/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100326986 i vehicle 6451GYC.
22/02/2011
Recurs de reposició contra la denúncia de trànsit
amb número d'expedient P100310470 i vehicle B5210VU.
22/02/2011
Acord d'incoació de sancions relació núm.
11010100.
22/02/2011
Acord d'incoació de sancions relació núm.
11011517.
22/02/2011
Proposta de sanció relació núm. 11010492.
22/02/2011
Resolució d'allegacions relació núm.11010211.
22/02/2011
Resolució de recurs relació núm.11011676.
22/02/2011
Notificació resolució recurs relació núm. 11010294.
22/02/2011
M. LOURDES GOMES PALLEROLAS - Llicència
de primera ocupació de l'habitatge situat al c/ Lluís Folch i Torres, 13
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D2011AJUN000161
D2011AJUN000162
D2011AJUN000163
D2011AJUN000164

D2011AJUN000165
D2011AJUN000166
D2011AJUN000167
D2011AJUN000168

D2011AJUN000169
D2011AJUN000170
D2011AJUN000171
D2011AJUN000172

D2011AJUN000173
D2011AJUN000174

D2011AJUN000175
D2011AJUN000176
D2011AJUN000177
D2011AJUN000178
D2011AJUN000179
D2011AJUN000180
D2011AJUN000181
D2011AJUN000182
D2011AJUN000183

(OMAJ2007000006)
22/02/2011
Ratificació aprovació certificació final de l'obra
"Millores dels vestidors i pistes d'atletisme" FEOSL 2010
22/02/2011
Ratificació aprovació certificació final d'obra
"Rehabilitació edifici Can Pons"
23/02/2011
Festa d'aniversari el dia 5/3/2011, a la Pèrgola de
Can Rafart.
23/02/2011
MARIA TERESA VILA PLANAS - Llicència d'obres
menors per canvi de banyera per plat de dutxa i canvi d'enrajolat de
les parets a l'habitatge del c/ Dr. Trueta núm.8.
23/02/2011
Retenció de retribucions d'un treballador per
manament judicial.
23/02/2011
Contractació de la Sra. M.Elisa Blasco Blasco en
substitució de la Sra. Mylenne Maffet Caro per incapacitat temporal.
23/02/2011
MERCEDES MESTRES LANDA - llicència d'obres
menors per canvi d'enrajolat del bany i canvi de banyera per plat de
dutxa al Camí de Mataró 1,C, 4art. 2a.
23/02/2011
JORGE PETIT CAÑAMERAS - llicència d'obres
menors per canvi d'armaris de la cuina i sanitaris del bany, reparar
goteres de la terrassa i canviar fusteria de fusta per alumini, al c/
Rafael de Casanovas, 6, 1r.
23/02/2011
MONTSERRAT VALL VILADEMUNT - llicència
d'obres per reparació d'humitats al sostre de la terrassa del davant del
Torrent d'en Colomer, 7
23/02/2011
AUREA RIERA MANENT - llicència d'obres menors
per repassar esquerdes i pintar façanes al c/ Rafael Riera Prats, 37.
23/02/2011
Material per Calçotada en el propi club el dia
05/03/2011.
24/02/2011
Designació d'advocat per la direcció lletrada del
procediment abreujat25/2010 interposat per la Confederació de la
Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
24/02/2011
Contractació de la Sra. Míriam López Chico en
substitució de la Sra. Sílvia Doménech Pou per incapacitat temporal i
per maternitat.
24/02/2011
El dimarts dia 8/03/ a partir de les 15:15h, l'escola
té previst fer una Rua de carnestoltes per diversos carrers del
municipi. Sol.liciten autorització per tallar diversos carrers en el decurs
de la rua. I presencia policial.
24/02/2011
Permís per la celebració de la festa i rua de
carnestoltes 2011.
24/02/2011
Material per festa al c/ Carme, 28.
25/02/2011
Aprovació de la reposició de bestreta de C00013/4
25/02/2011
Aprovació de la reposició de bestreta C00077/2
25/02/2011
Aprovació del pagament a justificar per la festa de
Sant Jordi 2011
25/02/2011
Aprovació de despeses I00356
25/02/2011
Aprovació d'operacions no pressupostàries I357
25/02/2011
Aprovació d'ingressos I00358
25/02/2011
ANTONI BOSCH ROS - Denegar devolució fiança
d'obres relativa a l'expedient OMAJ2007000008.
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D2011AJUN000185
D2011AJUN000186
D2011AJUN000187
D2011AJUN000188
D2011AJUN000189
D2011AJUN000190
D2011AJUN000191
D2011AJUN000192

D2011AJUN000193
D2011AJUN000194
D2011AJUN000195
D2011AJUN000196
D2011AJUN000197
D2011AJUN000198
D2011AJUN000199
D2011AJUN000200
D2011AJUN000201
D2011AJUN000202
D2011AJUN000203
D2011AJUN000204
D2011AJUN000205
D2011AJUN000206
D2011AJUN000207
D2011AJUN000208
D2011AJUN000209

D2011AJUN000210

25/02/2011
M. LOURDES GOMES PALLEROLAS - Devolució
fiança d'obres relativa a l'habitatge del carrer Lluís Folch i Torres
núm.13 (OMAJ2007000006).
25/02/2011
COM. PROP. C/ SALVADOR RIERA, 38 - No
admetre a tràmit la sollicitud de devolució de fiança de les obres del
c/ Salvador Riera núm.38 (OMEN2010000008).
28/02/2011
Decret d'hisenda
28/02/2011
Modificació del cartipàs municipal.
01/03/2011
Delegacio funcions alcaldia per casament civil.
01/03/2011
Bestreta de nòmina.
01/03/2011
Bestreta de nòmina.
01/03/2011
Aprovació de la relació de despeses I00359
01/03/2011
ALONSO MERCADER SA - Llicència de primera
ocupació de la nau industrial situada al carrer Joan Peiró i Belis núm.8
- llicència 261/2004 -.
01/03/2011
Recurs de reposició contra la denúncia amb
número d'expedient P100314166 i vehicle 0364GHC.
01/03/2011
Recurs de reposició contra la denúncia de trànsit
amb número d'expedient P100234452 i vehicle 6327CZS.
01/03/2011
EXPT. 5034 14/01/2011 6745-DNG
02/03/2011
Acord d'incoació relació núm. 11012907.
02/03/2011
Proposta de sancions relació núm. 11013297.
02/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 110004515.
02/03/2011
Allegacions denúncia de trànsit Exp. 100005141.
02/03/2011
Expt. 110004516 4266-CVM 24/01/2011
02/03/2011
Expt.006756 B-5450-WS 16/02/2011
02/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11007354 i vehicle B4260UU.
02/03/2011
Desestimació del recurs de reposició presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 11007473.
Expedient 11007473.
02/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006927 i vehicle 1731CRS.
02/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100311323 i vehicle 2092CNK.
03/03/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
12/06/2011.
03/03/2011
Resolució Recurs de reposició interposat contra el
Decret d'alcaldia núm. 1296/2010 de 27 de desembre de 2010.
03/03/2011
RICARD PUIG ROURES - retorn fiança gestió
residus (Exp. d'obres OMAJ2009000001)
04/03/2011
Nomenament representat de l'Ajuntament de
Vilassar de Dalt en el Consell de Participació de Centre de l'entitat
Institut Torremar.
04/03/2011
MARIA MERCEDES GUIJARRO FRANCES suspensió cautelar i immediata d'obres sense llicència a la finca Ca
l'Arcís.
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D2011AJUN000211
D2011AJUN000212
D2011AJUN000213

D2011AJUN000214
D2011AJUN000215
D2011AJUN000216
D2011AJUN000217
D2011AJUN000218
D2011AJUN000219
D2011AJUN000220
D2011AJUN000221
D2011AJUN000222
D2011AJUN000223
D2011AJUN000224
D2011AJUN000225
D2011AJUN000226
D2011AJUN000227
D2011AJUN000228
D2011AJUN000229
D2011AJUN000230
D2011AJUN000231
D2011AJUN000232
D2011AJUN000233
D2011AJUN000234

D2011AJUN000235
D2011AJUN000236

04/03/2011
ROSER PIFERRER PUJOL - Suspensió cautelar i
immediata d'obres sense llicència per abocament d'àrids a la finca
Montalt dins de la partida dels Bassals.
04/03/2011
Expt.6916 01/03/2011 9450-BBS
04/03/2011
Festa de Carnaval amb música en el local del c/
Narcís Monturiol, 16, el dia 5/3/11.
04/03/2011
GRAIVA OBRES I SERVEIS SL -Devolució aval
obres "Reurbanització carrer Àngel Guimerà" (FEIL 2009)
08/03/2011
øDisposició del tràmit d'audiència relatiu a la
comissió d'una presumpta falta lleu.
08/03/2011
øDisposició del tràmit d'audiència relatiu a la
comissió d'una presumpta falta lleu.
08/03/2011
Aprovació de la reposició de bestreta de tresoreria
C00051/1
08/03/2011
Aprovació del Pagament a justificar per les
despeses del bitllet d'avió d'en Ken Diebolt (premi Guastavino)
08/03/2011
Aprovació del Pagament a justificar del PIJ per
despeses belluga't 2011
08/03/2011
Aprovació del pagament a justificar per la compra
de material per la sala de fitness
08/03/2011
Aprovació del pagament a justificar per les
despeses de gener a abril 2011 del centre obert
08/03/2011
Acord incoació denúncies relació núm. 11014352.
08/03/2011
Recurs de reposició contra la denúncia de trànsit
amb número d'expedient P^100271052 i vehicle 5420FNK.
08/03/2011
Proposta de sanció relació núm. 11014687.
08/03/2011
Resolució allegacions relació núm. 11014456.
08/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 10007196 i vehicle 7206CNN.
08/03/2011
Expt.006757 16/02/2011 1218-DWT
08/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100301796 i vehicle 6700GWC.
08/03/2011
Expt. P110339617 06/01/2011 8900-FRX
08/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 100004421 i vehicle 3314-FBM
08/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100286406 i vehicle 2948FYY.
08/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 110002347 i vehicle 0347FBD.
09/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006914 i vehicle 4860GTT.
10/03/2011
DANIEL COMAS SABAT - Devolució de la fiança
d'obres corresponent a la llicència núm.OMAJ2007000031 del carrer
Salvador Riera núm..8.
10/03/2011
Incorporació dels romanents de crèdit afectat a
despeses amb finançament afectat relatius a l'execici 2010
10/03/2011
Aprovació de la 9a certificació d'obra de la nova
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D2011AJUN000237
D2011AJUN000238
D2011AJUN000239
D2011AJUN000240
D2011AJUN000241
D2011AJUN000242
D2011AJUN000243
D2011AJUN000244

D2011AJUN000245
D2011AJUN000246

D2011AJUN000247
D2011AJUN000248
D2011AJUN000249
D2011AJUN000250
D2011AJUN000251
D2011AJUN000252
D2011AJUN000253

D2011AJUN000254
D2011AJUN000255

D2011AJUN000256
D2011AJUN000257

biblioteca Can Manyer
10/03/2011
Material i Pèrgola de Can Rafart el proper 27 de
març de 2011.
10/03/2011
Permís per una parada de venda de roses el dia de
Sant Jordi a l'entrada del pavelló municipal.
10/03/2011
Pèrgola de Can Rafart per fer Festa Infantil el dia
20/03 des de les 10h fins les 14h.
10/03/2011
Festa infantil a la Pèrgola de Can Rafart el dia
26/03 des de les 10h fins les 14h.
10/03/2011
Festa Infantil a la Pèrgola de Can Rafart el dia
10/04/2011 des de les 16:00h fins les 20:30h.
10/03/2011
Festa d'aniversari a la pèrgola de Can Rafart el dia
19/03/2011 des de les 15:00h fins les 21:00h.
10/03/2011
Aprovació de la 10a certificació d'obra de la nova
biblioteca Can Manyer
11/03/2011
Acceptar ajut econòmic: "Suport a la suficiència
alimentària a les escoles bressol municipals" en el marc de la
convocatòria 2011 del Pla de concertació Xarxa Barcelona Municipis
de Qualitat 2008/2011.
11/03/2011
Préstec de consum.
11/03/2011
Aprovació del document de desenvolupament del
conveni marc que inclou les condicions d'execució i programa de
treball (CEPT) de l'eina informàtica GIA en el marc de collaboració
amb la Diputació de Barcelona pel que fa a la gestió d'expedients
d'activita
11/03/2011
Aprovació del PJ premi Guastavino
11/03/2011
Acceptació suport econòmic pel finançament dels
Serveis socials bàsics.
11/03/2011
Acceptació suport econòmic pel finançament dels
Serveis socials d'atenció domiciliària.
11/03/2011
Permís, material i suport per la celebració el proper
19 i 20 de març de 2011 del 12è Aplec de Sardanes i Fira d'artesania.
11/03/2011
ANTONIO Y ANDRES GARCIA CONST. Y PROM.
SL - llicència d'obres menors per reforma de cuina i canvi de paviment
interior i exterior de celler al c/ Mestre Amadeo Vives núm.32
11/03/2011
JUAN CARLOS GALLEGO RUBIO - Llicència
d'obres menors per arreglar bany i cuina al c/Cadí, 25.
11/03/2011
Declarar deserta la licitació del contracte de
subministrament, arrendament pel sistema de "rènting", d'un vehicle
de la Policia Local.
11/03/2011
Aprovació del PJ per les despeses monitors gimnas
11/03/2011
Allegació denúncia de trànsit amb número
d'expedient P110372606 i vehicle 8765DYH.
11/03/2011
øNomenament inspector com a funcionari en
període de pràctiques.
11/03/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
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D2011AJUN000258
D2011AJUN000259
D2011AJUN000260
D2011AJUN000261

D2011AJUN000262
D2011AJUN000263
D2011AJUN000264
D2011AJUN000265
D2011AJUN000266
D2011AJUN000267

D2011AJUN000268
D2011AJUN000269
D2011AJUN000270
D2011AJUN000271
D2011AJUN000272
D2011AJUN000273
D2011AJUN000274
D2011AJUN000275
D2011AJUN000276
D2011AJUN000277
D2011AJUN000278
D2011AJUN000279

12 de març.
14/03/2011
ABCM 2000 GESTIÓ IMMOBILIÀRIA SL CADUCITAT LLICÈNCIA D'OBRES 155/2006
16/03/2011
Aprovació de la relació de despeses I00362
16/03/2011
Aprovació d'operacions No Pressupostàries I00363
16/03/2011
IRENE BOGUÑA ZUBIAUR - Advertiment de
caducitat de Llicència d'obres per collocació de mòdul prefabricat de
fusta desmontable a la urbanització Can Silva, parcella 4A. Pere
Calders i Rossinyol núm.24.
16/03/2011
MONTSERRAT CORBALAN FELIU - Advertiment
caducitat llicència d'obres garatge en reforma i ampliació en cos
auxiliar existent d'un habitatge unifamiliar.
16/03/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
17/04/2011 des de les 9:00 fins les 14:00h16/03/2011
Festa infantil a la Pèrgola de Can Rafart el dia
25/06/2011des de les 15:00 fins les 20:00h
16/03/2011
Festa infantil a la Pèrgola de Can Rafart el dia
25/06/2011des de les 15:00 fins les 20:00h
16/03/2011
Festa d'aniversari Infantil el dia 26/03/ a la Pèrgola
de Can Rafart.
17/03/2011
Resolució de procediment sancionador derivat
d’una infracció de l’ordenança municipal sobre la protecció de la
convivència ciutadana i prevenció d’actuacions antisocials.
17/03/2011
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL Caducitat sollicitud de llicència d'obres per estesa de línia elèctrica i
canalització per subministrament al carrer Ignasi de Bufalà núm.15.
17/03/2011
Expt. 0005045 16/02/2011 B-2483-UD
17/03/2011
Recurs de reposició a la denúncia de trànsit amb
número d'expedient P100311325 i vehicle 5396GDG.
17/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P110368394 i vehicle B6512TH.
17/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 110004721 i vehicle 2105FLV.
17/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11007286 i vehicle 3362GMS.
17/03/2011
Allegacions denúncia de trànsit.
17/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006773 i vehicle 5444DDD.
17/03/2011
Resolució d'allegacions relació núm. 11015873.
17/03/2011
Resolució recurs relació núm. 11015940.
17/03/2011
Acord d'incoació de denúncies relació núm.
11015770.
17/03/2011
1.
Aprovació i inici del procés selectiu,
mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per 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
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D2011AJUN000280
D2011AJUN000281
D2011AJUN000282
D2011AJUN000283
D2011AJUN000284
D2011AJUN000285

D2011AJUN000286
D2011AJUN000287
D2011AJUN000288

D2011AJUN000289
D2011AJUN000290
D2011AJUN000291
D2011AJUN000292
D2011AJUN000293
D2011AJUN000294

D2011AJUN000295
D2011AJUN000296

D2011AJUN000297
D2011AJUN000298
D2011AJUN000299
D2011AJUN000300
D2011AJUN000301

poguess
17/03/2011
øSollicitud
d'excedència
voluntària
per
incompatibilitat del Sr. Joan Carles Matamala Ca-brera .
18/03/2011
Parada de roses el dia de St.Jordi a la rotonda de
l'entrada del poble.
18/03/2011
El dia 23/04 poder posar Parada de roses a la
rotonda de la benziera.
21/03/2011
Aprovació del pagament a justificar per l'aplec de
sardanes
21/03/2011
øFinalització de jornada reduïda per guarda legal
d'un infant menor de 6 anys
21/03/2011
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA Llicència d'obres per anullar una escomesa de la xarxa de
subministrament de gas al carrer Marquès de Barbarà núm.10.
21/03/2011
øFinalització de la jornada reduïda per guarda legal
d'un infant menor de 6 anys.
21/03/2011
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA Llicència per obrir rasa al c/ Mossèn Jacint Verdaguer, 1.
21/03/2011
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA Llicència d'obres per obrir rasa per a la installació d'una escomesa de
gas al c/ Rafael Riera Prats, 73
21/03/2011
GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA Llicència d'obres per obertura de rasa per a construcció d'un ramal a
la xarxa de subministrament de gas al c/ Murillo,33
21/03/2011
Proposta
d'incoació
d'expedients
relació
núm.11017474.
21/03/2011
Proposta de sanció relació núm.11017473.
21/03/2011
Acord d'incoació relació núm. 11017073.
21/03/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
23/04/2011.
22/03/2011
Aprovar el conveni entre l'Ajuntament de Vilassar
de Dalt, la societat municipal Viserma i SOREA per a l'ajornament,
compensació i finançament del deute corresponent al servei municipal
d'abastament d'aigua potable.
22/03/2011
Festa d'aniversari infantil a la Pèrgola de Can
Rafart el dia 02 d'abril.
22/03/2011
Festa d'Aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
21/05/ des de les 9h fins les 15hores.
23/03/2011
Inici de procediment de responsabilitat patrimonial
23/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006854.
23/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P110343700.
23/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P110343699.
23/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 10006868 i vehicle B2891UG.
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D2011AJUN000302
D2011AJUN000303
D2011AJUN000304
D2011AJUN000305
D2011AJUN000306
D2011AJUN000307
D2011AJUN000308
D2011AJUN000309
D2011AJUN000310
D2011AJUN000311
D2011AJUN000312
D2011AJUN000313
D2011AJUN000314

D2011AJUN000315

23/03/2011
Baixa denùncia de trànsit per error en la matrícula.
23/03/2011
Festa d'Aniversari el dia 1-4-2011, a la Finca Els
Rosers.
24/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
24/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
24/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
24/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
24/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
24/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
24/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
24/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
24/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
25/03/2011
ENRICA GALCERAN VILA - Devolució fiança obres
al c/ Anselm Clavé, 6 (OMAJ2010000003).
25/03/2011
BOADA TOR - llicència d'obres menors per obrir
arqueta que comunica amb la claveguera general i netejar-la degut a
embossos continuats al c/ Tarragona núm.3
25/03/2011
GLORIA PEIRO LAZARO - Llicència d'obres
menors per construcció de piscina privada al c/ Joan Salvat Papasseit
núm.1 Bloc A bxs.3a

A continuació es dóna compte dels decrets de l’emissora dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de febrer que van del número D2011EMIS00003 AL D2011EMIS000009 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011EMIS000003
D2011EMIS000004
D2011EMIS000005
D2011EMIS000006
D2011EMIS000007
D2011EMIS000008
D2011EMIS000009

24/02/2011
Falca publicitària del Circ Alves per l'Emissora
municipal.
24/02/2011
Sollicitud d'emissió de falca publicitària a
l'emissora municipal.
28/02/2011
Decret d'Hisenda
03/03/2011
Aprovació de despeses
03/03/2011
03/03/2011
Aprovació d'operacions No Pressupostaries
22/03/2011
Falca publicitària per l'emissora municipal.
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A continuació es dóna compte dels decrets del museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de febrer que van del número D2011MUSE000001 AL D2011MUSE000004
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011MUSE000001
D2011MUSE000002
D2011MUSE000003
D2011MUSE000004

28/02/2011
09/03/2011
09/03/2011
17/03/2011

Decret d'Hisenda
Aprovació de despeses relació I00078
Aprovació d'operacions No Pressupostàries I00078
Compensació de deutes

A continuació es dóna compte dels decrets del teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de febrer que van del número D2011TEAT000001 AL D2011TEAT000004 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011TEAT000001
D2011TEAT000002
D2011TEAT000003
D2011TEAT000004

25/02/2011
Aprovació de despeses I00047
25/02/2011
Aprovació de la relació d'operacions no
pressupostàries I00048
25/02/2011
Aprovació d'ingressos I00049
25/02/2011
Aprovació de la reposició de bestreta C00015/1

20.- Precs i preguntes.
Precs

El Sr. Oliva formula els precs següents:
1. Problemes amb el Club de lectura. Demana que es tingui més cura i que
no passin quinze mesos per pagar petites factures com aquestes, cosa que
fins i tot va provocar que es recollissin signatures per seguir mantenint
l’activitat.
2. Vehicles multats el 5 de desembre del 2009 durant la rua organitzada
per Vilassar decideix. Comenta que es van multar els vehicles perquè
portaven globus inflats i que es van reunir amb el regidor perquè es tingués
en compte la singularitat de la situació i que les multes s’anul·lessin.
Conclou que al final s’ha seguit el procediment i s’han embargat els
comptes de les persones sancionades i diu que lamenten aquesta situació.
3. Consolidació de la plaça de l’inspector. Exposa que no li sembla bé que a
aquestes alçades se li estigui consolidant la plaça a l’inspector. Diu que han
vist un decret en aquest sentit i que, en canvi, hi ha d’altres en què s’obren
expedients als “rivals” de l’inspector. Demana que s’aturi aquesta situació
d’una vegada i que no corrin a consolidar-li la plaça perquè qui vingui al
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darrera tingui capacitat de redreçar la situació perquè el comandament que
hi ha ara ha creat més problemes que mai.

La Sra. Ninet formula els precs següents:
1. Felicitacions pel Pla de Mobilitat. Comenta que vol felicitar al Sr. Dorca
pel Pla de Mobilitat que ha portat a terme durant aquests quatre anys, que ha
estat nul. Li demana que totes les propostes que li va fer arribar no quedin
dins un calaix i diu que espera que qui pugui venir després d’ell s’impliqui
més en el tema.
2. Bandes reductores. Comenta que el regidor va dir que s’havien de treure
perquè eren il·legals i que si tots els regidor hi estaven d’acord es veia en
cor de treure-les. Explica que es va dir que s’enviaria un correu a tots els
regidors per manifestar la seva opinió i diu que no s’ha fet res ni en saben
res. Com a prec demana que es vagin traient de mica en mica o com sigui.

El Sr. Vidal formula els precs següents:
1. Escrit de reclamació del Consorci de Tractament de Residus Sòlids del
Maresme. Comenta que ha vist un escrit del registre en què reclamen que
es pagui el més aviat possible la liquidació que hi ha pendent de més de
227.000 € des de desembre del 2009 fins al gener del 2011.Demana que
s’expliqui per què encara està pendent aquest pagament des de fa més d’un
any.
2. Procés de selecció d’informadors. Explica que ha vist al registre d’entrada
que hi ha diversos escrits sobre el procés d’informadors i demana que
s’expliqui de què va això i a quins llocs de feina correspon.
El Sr. Yelo respon en relació al tema del Club de lectura i diu que va parlar amb la
responsable i que el tema ja està resolt. Diu que el problema és que es van fer dues factures
i que una era anual i va quedar endarrerida. Comenta que li sap greu que s’hagi donat
aquesta situació i que potser el tema de la seva continuïtat s’hauria de deixar per després de
les eleccions.
El Sr. Dorca respon sobre la qüestió de les bandes reductores de velocitat i diu que el poble
veí les ha tret totes i comencen a haver-hi excessos de velocitat. Diu que davant d’això s’ha
de pensar molt si es comencen a treure o no.
També contesta al Sr. Oliva i li diu que els agents “opositors” s’han de posar a treballar i
deixar-se de tonteries amb l’inspector. Manifesta que l’inspector està fent una bona feina i
que s’està redreçant la Policia.
En relació a les multes diu que ja parlarà personalment amb el regidor per aclarir el tema.
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El Sr. Adell respon la qüestió de les places d’informador i diu que deu correspondre als
informadors del Parc de la Serralada.
L’alcalde explica que l’Ajuntament recull les sol·licituds per fer d’informador al parc però
que qui paga és la Diputació.
Pel que fa al tema del pagament de la factura del Consorci diu que si no s’ha pagat és
perquè no s’ha pogut.

La Sra. Martínez formula els precs següents:
1. Soldadura de les reixes de la Riera. Comenta que aquest tema va quedar
pendent de tancar perquè el manyar va dir que no es podia fer a l’hivern i
demana que es faci ara que ha vingut el bon temps.
El Sr. Adell respon que ja està sol·licitat però que el manyar té feina i no passarà fins la
setmana vinent o l’altra.

El Sr. Cusidó formula els precs següents:
1. Sentència de restabliment de la legalitat urbanística d’una finca del
carrer de la Sort per disputes urbanístiques entre dos veïns. Comenta
que l’alcalde encara no l’ha portat a terme i que sembla que hagi pres partit
de manera personal en aquest tema. Com a prec demana que es resolgui
definitivament aquesta qüestió i que no li deixi el problema al proper
alcalde, perquè es tracta de complir una sentència.
2. Agraïment pel canvi de nom de Sant Genís a Vilassar de Dalt al
facebook. Comenta que al Ple passat va presentar una moció que recollia
una iniciativa popular, per agrair l’esforç a la ciutadania i per donar-li un
caire més administratiu i va facilitar l’adreça física de la seu de l’empresa.
Afegeix que tots els grups municipals s’hi van afegir excepte el GEVD.
Explica que fa uns dies s’ha rebut l’avís de rebuda d’aquesta adreça d’Estats
Units i que quasi simultàniament es va afegir el nom de Vilassar de Dalt al
compte del facebook i ara hi està disponible per a tots els usuaris. Conclou
que, deixant la incògnita de la resolució, vol agrair la iniciativa ciutadana i
felicitar la gent que ho ha fet possible perquè amb ella es va aconseguir fer
evident que hi havia un problema que s’havia de resoldre. Com a prec
demana que s’escoltin més les propostes de la ciutadania.
3. Sr. Dorca, candidat del PSC. Comenta que el Sr. Dorca va manifestar en
declaracions al diari El Punt que seria el candidat a l’Alcaldia de Cabrils,
pel PSC i diu que, això no obstant, avui encara forma part del govern
municipal com a regidor d’Iniciativa. Diu que pensa que avui, tot i no
abandonar l’equip de govern, hauria d’haver-se assegut al costat del seu nou
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company del partit socialista. Afegeix que, en canvi, varia la posició a la
sala de plens i l’alcalde el nomena nou tinent d’alcalde en substitució de la
regidora de CIU. Comenta que es queixen que la ciutadania no entén la
política i que no s’implica en els processos democràtics, i diu que no entén
com la gent suporta preses de pèl com aquesta. Com a prec demana que els
partits i els polítics municipals tinguin una mica més de vocació o de seny
en el fet de representar les ideologies i les candidatures municipals. Diu que
la manca d’ètica i la gestió d’interessos privats enfront a les necessitats reals
de la societat fa que la gent percebi la política com un negoci i no com un
servei a la comunitat.
L’alcalde contesta en relació al tercer prec i li diu que ell va fer el mateix en el seu dia
quan va sortir del GEVD i va formar la CEV.
El Sr. Cusidó respon que no és veritat, que no van passar quatre anys.
També diu que el Sr. Dorca pot decidir el que vulgui com a persona i que es pot anar al
partit que consideri oportú perquè no és incompatible amb el que està fent en aquests
moments perquè s’està parlant de la legislatura que ve. Afegeix que ha decidit una opció
determinada en un poble veí i que està en el seu dret de fer-ho.
Així mateix li aclareix que actualment està representant al GEVD i no a Iniciativa com ha
dit el Sr. Cusidó, i que no és cap trànsfuga.
Pel que fa al tema del nom al facebook diu que és cert que va haver una iniciativa popular
però que l’Ajuntament ja havia enviat unes cartes a Califòrnia i a Dublin abans de celebrarse el Ple, que se suposa que han servit per a alguna cosa.
En relació al restabliment de la legalitat urbanística del carrer de la Sort diu que s’ha fet un
seguiment i que s’han fet tots els decrets que cal seguint les indicacions dels serveis
jurídics, i que es continuarà en aquesta línia.

El Sr. Mejía comenta que vol fer-li una puntualització al Sr. Dorca i li diu que si les bandes
rugoses són il·legals, es vulgui o no, s’hauran de treure, i que, si hi ha problemes perquè la
gent no respecte els límits de velocitat ,s’hauran de buscar altres solucions.
A continuació formula els precs següents:
1. Pàrquing de Can Manyer. Comenta que el dia de l’Aplec de sardanes i del
carnaval no es va obrir el pàrquing de Can Manyer i diu que, com ja ha
comentat altres vegades, seria convenient que estigués obert quan es
prevegui que hi ha d’haver una gran quantitat de persones.
2. Vehicles abandonats al carrer Joan XXIII. Exposa que hi ha dos cotxes
abandonats des de fa més de tres o quatre mesos i que tenen l’enganxina
posada, i que no s’ha fet cap tipus d’actuació tot i que s’han entrat escrits en
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què es demana una solució a aquest tema. Demana que es prenguin les
mesures necessàries per solucionar la qüestió i que la grua faci la seva feina.
El Sr. Dorca comenta que pren nota sobre els dos cotxes abandonats i que es faran les
oportunes diligències.
Pel que fa al tema de les bandes reductores diu que hi ha solucions, bàsicament en els
carrers estrets, que són els que fan passar dues rodes per sobre del coixí. Afegeix que per a
avingudes amples no serveixen i que s’ha de fer un pas elevat i d’obra però no hi ha partida
pressupostària.
Conclou que, a mesura que es pugui, s’aniran canviant, però sense treure ara totes les que
hi ha a avingudes grans on els cotxes corren.
L’alcalde contesta la qüestió del pàrquing i diu que si estava tancat és una errada i que
hauria d’haver estat obert, però que probablement s’ha donat perquè no hi ha personal per
gestionar-lo i que si s’han de pagar hores extres aquestes no queden compensades amb el
profit que se’n pugui treure.

El Sr. Andreu manifesta que no farà cap prec.

Torn de preguntes
El Sr. Oliva formula les preguntes següents:
1. Neteja de Can Maians. Comenta que han quedat unes piles immenses de brossa i
que creuen que la seva retirada forma part de les obligacions que tenen els
propietaris. Pregunten si hi ha alguna intenció en aquest sentit.
2. Aparició de pintades. Comenta que al Consell Escolar Municipal van sorgir
queixes sobre diverses pintades que hi ha per tot el poble i que cal suggerir a les
respectives organitzacions que no facin servir aquests mètodes. Pregunta si hi ha
intenció de treure les pintades que hi ha arreu.
3. Decret 207 de baixa del padró. Es comenta que s’ha donat de baixa del padró a un
senyor que és d’aquí de tota la vida i que per una sèrie d’errors i procediments
burocràtics el tràmit es va allargant. Demana que se solucioni el tema el més aviat
possible.

La Sra. Ninet formula les preguntes següents:
1. Esvoranc al sector de les Oliveres, entre la separació de la carretera i la zona
de passeig del parc. Li pregunta al Sr. Adell si se l’ha anat a mirar i li diu que la
gespa del voltant està cremada i sembla com si fos a causa d’un líquid corrosiu.
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2. Consell Municipal d’Ensenyament. Explica que en aquest consell es va demanar
que es fixessin el més aviat possible les festes locals. Demana que es donin en el
proper ple.

El Sr. Vidal formula les preguntes següents:
1. Cobrament de les subvencions per part de les entitats. Pregunta que quines
subvencions s’han pagat i quines estan pendents.
2. Miralls del Camí de Mataró amb la cruïlla del carrer Dr. Ferran. Exposa que
al Ple passat es va dir que s’ho anirien a mirar i que, com que ha vist que s’ha obert
el trànsit, vol saber si es posaran els miralls.
El Sr. Dorca respon que els miralls estan encarregats i que quan es rebin ja s’intal·laran.
La Sra. Marin contesta que cada any les festes locals s’aproven al juliol o al setembre i que
el que es va parlar al Consell Escolar Municipal va ser sobre les festes de lliure disposició
de les escoles. Explica que la Generalitat encara no ha aprovat un calendari i que per això
no les poden aprovar, i que les escoles ja saben que les festes locals s’aproven més tard.
Afegeix que quan es faci públic el calendari de la Generalitat es farà un Consell Escolar
Municipal extraordinari per aprovar els dies de lliure disposició.
Pel que fa al tema de les pintades diu que és cert que se’n va parlar i que hi ha moltes
pintades davant l’institut a la tanca d’una casa que està en obres i a la paret, però que
també n’hi ha d’altres. Ressalta que es tracta d’una finca particular.
El Sr. Adell explica que la setmana passada es van esborrar les pintades de Can Banús, de
les de l’Escola del Camí de Can Pons i algunes més.
En relació a l’esvoranc de la Plaça Pep Ventura diu que el va anar a veure amb el tècnic i
que va veure que no és nou i que correspon al desguàs de la reixa que hi ha al mig de la
plaça de l’entrada al poble. Afegeix que ara potser amb les obres de la nova plaça i amb la
xurreria hi ha més trànsit i s’hi ha fixat.
Conclou que es prendrà una solució i s’intentarà posar-hi algun tipus de reixa per+o que,
de totes maneres la gent no té per què passar per allà perquè no és transitable.
L’alcalde contesta pel que fa a la finca de Can Maians i diu que han tret tot el que hi havia
i que s’hauran d’endur la brossa i afegeix que si no ho fan se’ls haurà de requerir.
En relació al tema dels decrets sobre la qüestió del padró diu que es remet als informes
jurídics i que la qüestió està argumentada.
Respecte a les subvencions diu que encara no se n’ha pagat cap i que a partir de demà es
pagarà alguna part i la resta quan es pugui.
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La Sra. Martínez formula la pregunta següent:
1. Queixes d’usuaris de Serveis Socials. Comenta que alguns usuaris s’han queixat
de la dificultat que tenen per contactar amb l’assistenta social. Diu que es posen
molts filtres i que acaben derivant-los a Càritas. Pregunta si hi ha algun problema.
La Sra. Marin contesta que és la primera notícia que té al respecte i que s’està atenent amb
la màxima celeritat possible. Explica que si és un tema urgent es concerta entrevista per al
dia següent i que si no es dóna per la setmana següent. Diu que com a màxim el termini
d’espera és de quinze dies.
Comenta que es té un acord amb Càritas i que quan als Serveis Socials se’ls acaben els
aliments que tenen se’ls fa un paper perquè puguin anar a recollir-ne a Càritas.

El Sr. Cusidó recorda que té una pregunta sobre una documentació que no se li ha lliurat
que és el detall de les hores extraordinàries i de les gratificacions especials del 2010 de
cada grup de treball. Diu que ha rebut una relació amb dades globals però que vol el detall
per llocs de treball.
A continuació formula les preguntes següents:
1. Camió de gran tonatge carregat de troncs de pins. Explica que va veure aquest
camió a la Riera de Targa, direcció a Cabrils, i que li va cridar l’atenció que
s’hagués autoritzat una tala d’aquest nivell. Diu que va fer fotografies al camió per
la banda de la matrícula per tal que s’investigui si està autoritzada pel parc o si es
tracta d’una situació irregular. Comenta que darrerament s’estan produint conductes
irregulars a la franja de muntanya i que ha vist als decrets que hi ha hagut dues
suspensions d’activitats sense llicència. Pregunta si es té constància d’aquest fet i
demana que s’investigui el cas i lliura les fotografies del camió.
2. Judici amb l’empresa Dragados. Comenta que sembla ser l’Ajuntament, a través
de l’empresa Municipal Viserma SLU, ha perdut el judici que havia interposat
contra l’empresa Dragados y Construcciones i que s’haurà de pagar a l’empresa un
total d’un milió d’euros. Recorda que l’empresa es troba en fallida i que fins i tot es
proposava una ampliació de capital d’1,6 milions d’euros per atendre les despeses
ordinàries i de personal. Pregunta que com està aquest tema i que quina previsió hi
ha per pagar els deutes de l’empresa amb recursos propis com a responsabilitat de
l’Ajuntament.
3. Decret 253/2011 en què es declara desert el contracte de subministrament del
rènting d’un vehicle per a la Policia Local. Diu que sembla quasi impossible que
no hi hagi cap empresa disposada a cobrir la proposta i que la qual cosa fa pensar
que ningú vol concursar-hi per la manca de capacitat de pagament i perquè ningú es
fia de l’Ajuntament. Pregunta si és cert que no es poden pagar ni els rèntings dels
vehicles.
L’alcalde respon que és cert que ha quedat desert perquè no s’ha presentat ningú.
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Pel que fa a Dragados diu que no és cert que Viserma estigui en fallida i que li recorda que
té un representant al Consell i que no ha de dir aquestes coses.
Confirma que és veritat que s’ha perdut la sentència, que feia referència a unes diferències
en les quantitats finals de l’obra en les quals no estaven d’acord els tècnics i que la
sentència ha estat favorable per a l’empresa en una quantitat que s’ha de pagar.
En relació a quan es pagarà contesta que serà quan es pugui o quan es venguin els pisos.
Respecte al camió carregat de troncs diu que l’Ajuntament no autoritza tales del parc i que
l’únic que es pot fer és que la Policia investigui la seva procedència.
El Sr. Lorca diu que ja se li va entregar el llistat de les hores extres i que el que quedava
pendent era el tema de les gratificacions extraordinàries, que corresponien a la paga per
anys d’antiguitat. Afegeix que no li facilitarà el detall de persona per persona què ha
cobrat.
El Sr. Cusidó diu que demana el llistat per llocs de treball, sense el nom del treballador, i
que això és públic.

El Sr. Mejía manifesta que no té preguntes a fer.
El Sr. Andreu també diu que no vol formular cap pregunta.

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

Llorenç Artigas i Planas

Acta aprovada per unanimitat amb l’introducció d’esmenes, en sessió extraordinària de 8
de juny de 2011.
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