Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 4/2012

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
26 d´abril de 2012 .
de les 20:00h. a les 23:15h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godàs Pérez
Benet Oliva Ricós
Xavier Yelo Blat
Joan Adell Pla
Maria Lluisa Ruhí Planas
Inmaculada Ninet Galofré
Francesc Sola Xifra
Lidia Martínez Amado
Joaquim Rucabado Aguilar
Joan Alfons Cusidó Macià
Cesar Carmona Laso
Laura Julià Cantallops
Autoritzats:

Gustau Roca Priante
Han excusat la seva assistència

Ferran Lorca Gruart
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2012.
2. Ratificació del Decret d'Alcaldia número 394/2012, d'informe favorable de la revisió de
tarifes de SOREA proposada per l'Ajuntament.
3. Aprovació de les conclusions de la Comissió especial sobre l'edició d'un llibre del
Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.
4. Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat per Imprimetix, SL contra el
requeriment de devolució d'imports cobrats indegudament.
5. Substitució de la representant del Partit Popular a diferents òrgans de representació.
6. Moció en suport al moviment ''Diem prou'' que aposta per pagar els impostos a l'Agència
Catalana per comptes d'Hisenda.
7. Proposta de CIU per a l'adhesió a la proposició de llei ''Defensem l'escola en ctalà'' i de
reconeixement a ''Som escola''.
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8. Proposta de CIU d'aprovació inicial d'una nova Ordenança de les bases generals de
concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
9. Proposta d'OXV i CEV, en representació de Formacions Independents del Maresme, en
relació a les participacions preferents.
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2012.
L’alcalde excusa al Sr. Lorca atès que no assistirà al Ple.
A continuació pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària del
dia 28 de març de 2012 i el Sr. Cusidó manifesta que vol esmenar el següent:
- a la pàgina 7, a la seva intervenció diu que hi havia un problema de redactat i que ja ha
passat la seva proposta a Secretaria.
- a la pàgina 48, en el segon prec, a la vuitena línea, on diu: “també demanem que es
produeixi el descompte als empleats” diu que hauria de dir: “també demanem del
descompte que es produeixi als empleats”.
L’alcalde sotmet l’acta a votació, la qual s’aprova per unanimitat.

2.- Ratificació del Decret d'Alcaldia número 394/2012, d'informe favorable de la
revisió de tarifes de SOREA proposada per l'Ajuntament.
Assumpte: Ratificació del Decret d'Alcaldia número 394/2012, d'informe favorable de
la revisió de tarifes de SOREA proposada per l'Ajuntament.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000048

Assumpte: Ratificació del Decret d’Alcaldia número 394/2012, d’informe favorable de la
revisió de tarifes de SOREA proposada per l’Ajuntament.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

Tenint en compte que el termini per informar la proposta de revisió de preus presentada per
SOREA finalitzava el dia 16 d’abril de 2012, es va aprovar l’informe favorable a la
proposta de l’Ajuntament per Decret d’Alcaldia, per tal de poder comunicar la resolució
dins el termini.
Això no obstant, cal que aquest Decret sigui ratificat pel Ple de l’Ajuntament.

2

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

Igualment s’ha detectat uns errors de fet en la transcripció de l’informe de l’enginyer
municipal, pel que fa a la quota relativa al finançament de les obres de la xarxa contra
incendis de la zona industrial (que afecta a totes les tarifes de subministraments industrals),
així com la manca de la quota de la conservació dels comptadors, per la qual cosa
s’incorpora amb la ratificació la rectificació d’aquests errors.
Fonaments de dret

Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (les administracions públiques, aprovada per Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juliol, en relació al contracte de concessió de serveis públics i
la necessitat de mantenir l’equilibri financer de les prestacions.
Art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Proposta d’acords

1. Ratificar el Decret d’Alcaldia número 394, de data 13 d’abril de 2012, incorporant
les rectificacions d’errors detectades, en els termes del punt següent.
2. Informar favorablement la proposta de revisió de tarifes proposada per
l’Ajuntament com segueix:
TARIFES DE
SUBMINISTRAMENT
DOMÈSTICS
Quota de Servei
3
Fins a 10 m /uc i
mes
3
De 10 a 20 m /uc i
mes
3
De 20 a 30 m /uc i
mes
3
De 30 a 40 m /uc i
mes
3
Excés de 40 m /uc
i mes

Preu
actual
2011
€

Preu
proposat
2012
€

Inc.
%

1,9500

2,0280

4,00

0,3494

0,3494

0,00

0,5921

0,6039

2,00

0,9639

0,9928

3,00

1,3729

1,4278

4,00

1,8520

1,9446

5,00
2,58

TARIFES DE
SUBMINISTRAMENT
INDUSTRIALS

Preu
actual
2011
€

Preu
proposat
2012
€

Inc.
%
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Quota de Servei
3
Fins a 10 m /uc i
mes
3
De 10 a 20 m /uc i
mes
3
De 20 a 30 m /uc i
mes
3
De 30 a 40 m /uc i
mes
3
Excés de 40 m /uc
i mes
Xarxa contra Incendis

TARIFES DE
SUBMINISTRAMENT
ÚS MUNICIPAL
Consum municipal

1,9500

2,0280

5,00

0,3494

0,3634

3,00

0,5921

0,6276

5,00

0,9639

1,0410

7,00

1,3729

1,5102

9,00

1,8520

2,0557

11,00
9,67

Preu
actual
2011
€

Preu
proposat
2012
€

Inc.
%

0,3399

0,3525

3,70

3. Informar favorablement els conceptes següents:
- Xarxa contra incendis a la zona industrial: 0,0144 €/m2 sostre edificat/mes
- Conservació de comptadors:
0,64 €/ab/mes
4. Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, amb tramesa de
l’expedient.
5. Notificar aquest acord a l’empresa concessionària.

La Sra. Ninet diu que el que es porta a aprovació en aquesta moció són els resultats d’una
negociació, amb total transparència.
Explica que Sorea demana a l’Ajuntament un increment del 13 % a la tarifa de l’aigua i
que hi ha dues vies per poder-lo aplicar:
-

Que l’Ajuntament no contesti, que no es porti al Ple i així Sorea ho porta a la
Comissió de Preus i s’accepta el que la concessionària vol.

-

Negociar amb Sorea (via que s’ha utilitzat). Explica que després de diverses
negociacions a la baixa amb Sorea es porta al Ple. Comenta que s’afavoreix
l’estalvi del consum d’aigua no lineal (menys consum -menys despesa i més
consum - més despesa) i afavorir les economies més dèbils amb un nul o dèbil
increment dels primers blocs i l’aplicació de criteris de progressivitat en els blocs
superiors.
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Manifesta que és la línea política que en aquest cas s’ha emprès des de l’Ajuntament, ja
que és la via més transparent en aquest cas.
El Sr. Solà diu que es ratifica un Decret d’Alcaldia de 13 d’abril que resol el fet de no
haver presentat al Ple ordinari del mes de març d’enguany l’informe motivat, tal com ha
dit, per poder tenir aquesta aprovació abans dels 30 dies de la presentació de la proposta
de Sorea.
Manifesta que s’han detectat errades en la transcripció de l’informe de l’enginyer
municipal, pel que fa a la quota relativa al finançament de les obres de la xarxa contra
incendis que afecta a la totalitat de les tarifes industrials aprovades en aquest Decret i que
també hi mancava la informació sobre conservació de comptadors.
Explica que hi ha dos informes de l’enginyer municipal, un signat en data 12 d’abril que
correspon a les taxes proposades inicialment, i un altre de 24 d’abril (tres dies després del
termini) de silenci positiu, en què les taxes proposades coincideixen, però es segueix
transcrivint erròniament les dades de l’informe municipal ja que els percentatges
d’increment de les tarifes industrials es mantenen idèntics a la primera versió, mentre que
els valors són diferents.
Diu que s’hauria de rectificar atès que si per exemple a les quotes de servei de tarifes
domèstiques l’augment de 1,95 % a 2,028 % és del 4 %, a la quota de servei de tarifes
industrials que és de l’1,95 % i també la proposta és de 0,08 %, l’increment no pot ser ara
del 5 %.
Referent a les noves tarifes de l’aigua, diu que a CIU li hagués agradat que l’enginyer
municipal ho justifiqués millor, ja que en el seu primer informe diu que a la proposta de
l’Ajuntament s’aconsegueixen uns ingressos de 588.430 € i d’aquí el valor de les taxes,
entre elles les industrials, i en el segon i definitiu informe es diu que els ingressos de Sorea
són menors, 587.330 €, però en canvi les taxes industrials són majors.
Afegeix que la resposta a aquest increment és que és conseqüència d’un augment de les
obres de les xarxes d’incendis, que ja tenen una taxa específica i per tant a aquest punt és
on s’haurien d’haver incorporat els increments que corresponen.
Continua dient que la taxa de subministrament d’ús municipal s’ha modificat al segon
informe, incrementant-se un 0,12 % més respecte al primer informe, si bé als càlculs de
l’enginyer municipal aquests valors no difereixen i potser hi ha alguna errada a la proposta
d’acord.
Diu que l’Ajuntament ha proposat un augment de les tarifes, molt per sobre de l’increment
de l’IPC, que és d’un 2,20 %, amb la realitat, que la proposta de Sorea era molt major.
Manifesta que està d’acord en què la proposta segueix millor les directrius mediambientals
en matèria de política de l’aigua, sobretot incentivant l’ús eficient dels recurs, però que està
basada en un informe tècnic que està poc raonat i ple d’errades.
Puntualitza que l’informe tècnic està tan poc raonat que fins i tot hagués pogut estar
esgrimit en contra de l’Ajuntament, per Sorea, per tal que la Comissió de Preus de
Catalunya no acceptés la proposta.
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A continuació fa esment del punt quart de la proposta on diu: “la proposta de l’Ajuntament
obliga a fer ajustos importants en les despeses d’explotació de Sorea”. Explica que CIU ha
analitzat aquestes despeses i que de les dotze partides del compte d’explotació que esmenta
l’enginyer municipal en el seu quadre, només es proposen reduccions en quatre d’elles: la
primera en relació al personal, on Sorea preveu un increment del 3,75 % i la proposta de
l’Ajuntament ho manté inalterable; la segona, la partida genèrica de retribució, on es
pretenia un increment del 10,95 % i ara serà de l’1,21 %, de fet ja voldrien moltes
empreses públiques i privades tenir aquest benefici positiu; i a dues partides més, on les
diferències entre la demanda de Sorea i la proposta de l’Ajuntament són evidents, com la
corresponent al fons de reposició i amortització tècnica, on Sorea demanava un increment
del 71,29 % i ara redueix el 62,04 % i finalment la partida de conservació de treballs a
tercers, que comporta numèricament el 65 % de diferència entre la proposta de Sorea i la
de l’Ajuntament.
Diu que l’Ajuntament acceptava inicialment la proposta d’un 6,14 % i que finalment s’ha
reduït a un 3,60 %. Explica que no es redueixen increments, com el 20,92 % corresponent
al tractament de l’aigua o del 47,24 % de la partida del cost de l’energia elèctrica o de
l’increment del 15,65 % de la partida de despeses financeres.
Pel que fa a l’increment tarifari demanat per Sorea, que en alguns punts és d’un 10,40 % i
altres del 13,97 %, s’accepta que sigui ara del 8,45 %, que vol dir 6,25 % més de
l’augment de l’IPC.
Puntualitza que a les tarifes domèstiques l’increment és menor i que es diu que fins i tot
pels 2.026 abonats de menor consum aquest increment és 0, però que això no és veritat, ja
que si es fa el càlcul del nou rebut de l’aigua tot i mantenint sense pujada les partides
corresponents a la repercussió del clavegueram i del cànon municipal, donat que la quota
de servei s’incrementa per a tots els usuaris un 4 % i la quota de cànon d’aigua domèstica
de l’ACA un 3 %, el cost nou del rebut supera l’IPC.
Afegeix també que pel que fa als exemples aportats per l’enginyer municipal en el segon
informe, s’arribarà a un 135 % d’increment per l’ús domèstic de segona fracció i a un 300
% per un abonat industrial.
Pel que fa a l’augment percentual del 8,45 % diu que, si s’analitza en funció de la variació
de l’IPC des de l’any 2008, els increments serien del 17,23 % pel que fa a la quota fixa, del
13,30 % pel que fa a la tarifa d’abonat afortunat i superiors al 15 % i fins i tot al 30 % a les
tarifes industrials.
Creuen que aquest canvi de criteri és vàlid, tant pel que fa a la diferenciació de la tarifa
domèstica i la industrial, com per l’incentiu d’estalvi i de l’ús eficient d’un recurs com
l’aigua i per tant anuncia que s’abstindran a la votació.
El Sr. Cusidó diu que comparteix tot el que ha dit el regidor de CIU a la seva intervenció.
Manifesta que l’increment ja fa anys que es porta a terme però que el problema és la gestió
de l’aigua en sí.
Explica que quan hi va haver l’època de la sequera es van endegar una sèrie de mesures
d’estalvi d’aigua i la ciutadania a Catalunya hi va respondre, però que a l’exercici següent

6

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
es van haver de pujar les quotes de facturació perquè l’estalvi d’aigua havia comportat que
els ingressos de l’empresa que gestionava eren menors.
Afegeix que, tant si estalvies aigua com si no, les tarifes sempre s’incrementen perquè els
ajuntaments sempre han badat amb els recursos de l’aigua i amb la seva gestió.
Comenta que s’han fet moltes actuacions que no s’haurien d’haver fet com la canonada a
Badalona que va estar 8 o 10 anys perdent milions de litres d’aigua diaris, la torre Agbar,
que és un referent mundial i de la qual s’ha de pagar el seu manteniment, tal com ha dit el
Sr. Solà un 15,65 % de les despeses financeres.
Recorda que fa dos anys es va cedir el clavegueram, una taxa que en el seu dia es va
incloure al rebut de l’IBI i que ara, per fer el cicle integral de l’aigua, es va tornar a
aplicar, es va donar a Sorea perquè el gestionés i que ha anat a parar al rebut de l’aigua.
Puntualitza que aquest increment els ciutadans ja l’han patit a curt termini.
Es pregunta que quines inversions ha fet Sorea des del moment en què se li va cedir el
clavegueram, donat que el centre històric de la vila, que és el que estava més malmès, amb
la repavimentació dels carrers i amb les actuacions que s’han fet, ja s’ha tingut en compte
renovar tot el clavegueram.
Ell mateix contesta que les actuacions han estat molt poques i que no arriba a haver-hi una
compensació amb els ingressos que reben amb la despesa que han fet.
Puntualitza que la vida del clavegueram a les urbanitzacions té un marge calculat en el seu
moment per poder-ho absorbir i que, per tant, les inversions que s’han fet són mínimes i
puntuals (pous, mines...) que en el seu moment ja es van avaluar i que van suposar un cost
afegit a l’aigua.
Afegeix que l’amenaça és que aniran a la Comissió de Preus de Catalunya i que, si
l’Ajuntament no hi està d’acord, es dirimeix i s’acaba pagant el 50 % del que proposen.
Torna a preguntar si algú controla cadascun dels costos reals proposats i l’explotació que
fa Sorea del tractament d’aigua, dels recursos de Vilassar de Dalt.
Anuncia que votaran en contra de la moció.
La Sra. Julià declara que entén que a ningú li agrada un increment, però la situació és
complicada i diu que dubta que l’Ajuntament vulgui incrementar aquestes taxes.
Manifesta la seva conformitat amb el que ha dit CIU i la CEV, però anuncia que votarà a
favor de la moció, ja que no creu que l’Ajuntament vulgui complicar més la vida als
vilassarencs amb una pujada d’impostos i que és la millor negociació a la que es podia
arribar.
L’alcalde dóna la paraula a l’enginyer municipal i aquest declara que primerament vol
demanar disculpes perquè la data de l’últim informe sigui de dia 24 d’abril, quan avui és
26 d’abril. Afegeix que les diferències entre un informe i l’altre són mínimes (0,01 %) i
que el motiu de què es presenti un segon informe és perquè realment sigui precís i la
Comissió de Preus no ho pugui tirar enrere.
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Puntualitza que fins el dia 24 al matí es va estar negociant amb Sorea, donat que, com
qualsevol empresa, aquesta intenta defensar els seus interessos i ha presentat unes tarifes
una mica altes.
Diu que la feina de l’Ajuntament ha sigut contenir aquesta proposta.
Afegeix que els representants de Sorea no volien acceptar que els seus sous no es veiessin
incrementats amb l’IPC corresponent i se’ls va dir que l’ajuntament no ho acceptava donat
que el consistori havia practicat polítiques de contenció de salaris i es volia seguir amb la
mateixa política.
Explica que l’increment ha sigut de: 24.000 €, un 12,49 %, que ve imposat per Decret de
la Generalitat de Catalunya en relació als nous preus del subministrament de l’aigua de
l’ACA a Sorea.
Diu que la segona pujada que hi ha important és la relativa al fons de reposició i
amortització tècnica, que són 20.000 € (62 %) Comenta que és conseqüència d’uns acords
de Ple que es van prendre al seu dia, juntament amb les taxes de clavegueram.
Explica que hi havia uns préstecs fets per Sorea que s’han de retornar i que es van traduir
en aquest concepte.
Manifesta que l’any 2003, al primer bloc de 0 a 10 metres cúbics, es pagava l’aigua a
0,2937 i que en aquest moment s’està proposant una tarifa de 0,3494, i que, per tant, s’ha
incrementat, arrodonint, de 0,30 a 0,35 en deu anys.
Diu que no tothom s’ha pogut afavorir d’aquest mòdul perquè quant es passa de 30 o 40
metres cúbics els increments han sigut molt forts.
Comenta que la situació actualment és que s’han separat les tarifes domèstiques de les
industrials per poder ser més progressiu,s, i en funció d’uns criteris polítics que s’han
volgut aplicar.
Diu que el preu domèstic està en 2,58 i l’industrial en 9,67 i que el resum és que
l’increment de preus en tarifa és d’un 4,73, però que el que el ciutadà rebrà és un 8,65, per
qüestions financeres.
A continuació posa un exemple amb una factura de tarifa domèstica i una amb factura
industrial.
Finalment anuncia que la Generalitat triplicarà les taxes per tema d’impostos del cost de
l’aigua a conseqüència del Decret de mesures fiscals per la retallada i pujada d’impostos.
El Sr. Solà diu que no tots els mals venen de la Generalitat.
El Sr. Cusidó diu que el problema de l’aigua és conseqüència d’una mala gestió de les
empreses concessionàries, les quals durant molts anys han estat fent de bancs dels
ajuntaments. Afegeix que a Vilassar de Dalt es té el clavegueram cedit fins el 2027, i que
s’estan pagant els interessos bancaris de les empreses concessionàries que han finançat
com a bancs als ajuntaments.
Insisteix que votaran en contra com a protesta de la mala gestió del servei de l’aigua.
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La Sra. Ninet puntualitza que des del 2008 no s’havia portat al Ple la revisió de les tarifes
de l’aigua, tot i que s’han pujat cada any. Manifesta la seva sorpresa davant la intervenció
de CIU, ja que tenen molt a dir respecte al clavegueram.
Insisteix en la transparència que s’ha volgut portar al plenari, després de la negociació
portada a terme amb Sorea, i fa notar que l’augment s’havia de fer i que des de
l’Ajuntament s’ha intentat que fos el mínim possible.
L’enginyer municipal ressalta que a la nova tarifa de l’aigua, per part de l’Ajuntament, hi
ha abonaments específics per famílies nombroses, i que la taxa de la Generalitat també
contempla diferents trams per famílies a partir de tres persones.
Diu que a part de la publicació al web municipal, per què la gent se n’assabenti, s’hauria de
fer una base de dades per Sorea per tal que facturi correctament i que els abonats que es
puguin beneficiar ho puguin fer.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per set vota a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC i PSC, dos vots en contra dels regidors de la CEV i tres abstencions dels
regidors de CIU.
3.- Aprovació de les conclusions de la Comissió especial sobre l'edició d'un llibre del
Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.
Assumpte: Aprovació de les conclusions de la Comissió especial sobre l'edició d'un
llibre del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000049

Assumpte: Aprovació de les conclusions de la Comissió especial sobre l’edició d’un llibre
del Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

Per acord de Ple de 27 d’octubre de 2011 es va resoldre requerir a l’empresa Imprimeix SL
la devolució dels 21.997’39 € que sumen els imports de tres factures pagades
indegudament per l’edició del llibre “Cases de senyors” ja que el servei no s’havia prestat,
ni s’ha materialitzat posteriorment; així com requerir al gerent i al president del Consell de
Gestió de l’OAL del Museu-Arxiu municipal que informessin per escrit dels motius pels
quals el llibre no es va editar.
En el mateix acord es va crear una Comissió especial per investigar els fets, que s’ha reunit
els dies 15 de desembre de 2011, 21 de febrer i 19 d’abril de 2012. En aquesta darrera
reunió s’ha aprovat la proposta de conclusions que s’adjunten a aquest acord.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
Proposta d’acords

1. Aprovar la proposta de conclusions acordada per la Comissió especial per a la
investigació de les factures per l’edició del llibre “Cases de senyors”.
2. Mantenir la Comissió especial creada per acord de Ple de 27 d’octubre de 2011, amb la
mateixa composició, per efectuar les propostes per la revisió dels estatuts de
l’Organisme Autònom del Museu-Arxiu Municipal.
3. Notificar el present acord, amb còpia de les conclusions, al Museu-Arxiu de Vilassar
de Dalt, al Sr. Xavier Vilà i al Sr. Josep Samon.

L’alcalde li demana al secretari municipal que un cop llegida la moció, llegeixi el
document de conclusions.
L’alcalde comenta que el document de conclusions és el que expressa millor el que ha estat
el treball de la Comissió, en la que hi han participat el conjunt de grups.
Diu que es remet al document de conclusions i a dues qüestions bàsiques: al treball
constructiu del conjunt de grups davant d’una situació problemàtica que s’ha d’acabar de
resoldre, i que un cop s’ha pogut passar aquest procés, la mateixa moció expressa la
voluntat de treballar en to constructiu i de futur per a la revisió dels estatuts i el projecte del
Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
El Sr. Solà diu que CIU ja va dir al ple d’octubre que el més important era clarificar el que
havia passat, amb la màxima transparència, rigor i sense prejutjar a ningú com
lamentablement alguns ja havien fet o com es preveia a la pròpia proposta presentada a la
Comissió Informativa.
Comenta que CIU va demanar que s’agrupessin els punts segon i tercer dels acords de la
moció en un nou anunciat que prioritzés la tasca de la comissió especial per tal d’aclarir els
fets i estudiar les mesures a prendre, excloent els paràgrafs relacionats a les modificacions
de la composició i funcionament del museu o dels seus estatuts perquè creien que no
tocava.
Afegeix que tampoc tocava aprofitar un fet puntual irregular per criminalitzar la gestió del
museu i d’antuvi a persones voluntàries amb llarga trajectòria en la tasca de salvaguardar i
difondre el patrimoni local i que ara les conclusions els donen la raó.
Diu que la comissió especial ha estat informativa, com el mateix text expositiu de la moció
reflexa i amb unes conclusions que CIU recolza plenament.
Comenta que pel que fa al Museu es demana estudiar mesures preventives perquè no es
repeteixin situacions com aquesta i revisar els mecanismes de contractació.
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Afegeix que amb la renúncia del president del Consell de Gestió i del gerent és clar que
s’ha de produir la renovació i que també es constata que la bona fe dels diferents actors
vinculats no eximeix del necessari capteniment polític fet fins aquell moment per la
regidoria corresponent i que, per tant, el control municipal no va ser l’adient.
Pel que fa a la segona part del punt tercer de la moció d’octubre (modificació dels estatuts i
nova composició i funcionament del Museu) diu que a les conclusions no es diu res, però
que ara es decideix mantenir-la per efectuar les propostes de la revisió dels estatuts.
El Sr. Solà declara que CIU lamenta l’exclusió del propi Museu o dels òrgans de
participació ciutadana per poder incidir en aquesta tasca de revisió dels estatuts, essent els
mateixos que van aprovar de forma unànime el segon punt de l’ordre del dia de la sessió
del Consell Rector del Museu de 13 de desembre de 2011, que deia: “una proposta
d’activitats que plantejava establir un procés de revisió, de reorganització del Museu i dels
seus estatuts proposant nous models participatius”. No obstant anuncia que votaran a favor
de tots els punts.
El Sr. Cusidó diu que es remet al que va dir al Ple d’octubre, ja que la CEV entén que en
cap moment es va procedir amb mala fe i que no hi va haver indici de cap delicte i que per
això es va demanar l’informe jurídic.
Entenen que en el seu moment va ser un excés de confiança en els terminis d’entrega i que
va haver tota una sèrie d’elements que van portar a aquesta situació. Afegeix que cal
resoldre administrativament aquest tema.
Anuncia que donaran suport a la moció, tot i que per la seva part afegirien algun matís.
Pel que fa al punt 3, que diu: “acceptar la dimissió del president del Consell de Gestió”
puntualitza que la designació d’aquest no és competència del Ple, sinó que és interna del
Consell de Gestió i que potser no hi hauria d’estar en aquest document.
També diu que hi ha altres precisions de redactat que s’haurien de modificar.
La Sra. Julià manifesta que no vol intervenir.
L’alcalde diu, en relació a la revisió dels estatuts i al procés de renovació del museu, que hi
ha d’haver no només una implicació del conjunt de grups que hi han intervingut, sinó
també hi ha d’haver el Museu i anuncia que hi ha una Junta de Govern per al proper dijous
10 de maig per parlar de l’estat de la qüestió i per reprendre la dinàmica de treball.
Això no obstant, diu que hi ha hagut un conjunt de problemes que han generat una situació
indesitjada i que a hores d’ara encara s’està buscant una solució al problema.
Afegeix que s’ha de buscar l’equilibri entre el que és imputable a la bona fe i el fet que el
problema existeix i que s’ha de resoldre. Afegeix que s’ha de reunir amb la impremta la
setmana vinent i que aquesta es troba en una situació molt complicada.
Pel que fa al president del Consell de Gestió diu que ell expressament va voler presentar la
dimissió a Alcaldia i que li agraeix la seva sinceritat i la seva contribució i diu que
continua essent una persona valuosa al Museu com a col·laborador.
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L’alcalde sotmet la moció a votació, la qual t s’aprova per unanimitat.
4.- Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat per Imprimetix, SL
contra el requeriment de devolució d'imports cobrats indegudament.
Assumpte: Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat per
Imprimetix, SL contra el requeriment de devolució d'imports cobrats indegudament.
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000050

Assumpte: Aprovació de la resolució del recurs de reposició interposat per Imprimeix SL
contra el requeriment de devolució d’imports cobrats indegudament.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

Per acord de Ple de 27 d’octubre de 2011 es va resoldre requerir a l’empresa Imprimeix SL
la devolució dels 21.997’39 € que sumen els imports de tres factures pagades
indegudament per l’edició del llibre “Cases de senyors” ja que el servei no s’havia prestat,
ni s’ha materialitzat posteriorment. Aquest acord es va notificar a Imprimeix SL el dia 11
de novembre de 2011.
En data 7 de desembre de 2011 Imprimeix SL va presentar recurs de reposició, al·legant la
prescripció del requeriment de devolució efectuat i oferint una solució consistent en
l’elaboració dels 1.500 exemplars del llibre i altres feines d’impressió.
Vist l’informe conjunt de secretaria-intervenció, que serveix de fonamentació a aquest
acord de conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, on es
conclou que no pot operar la prescripció segons la normativa civil perquè la normativa
aplicable és l’administrativa, i que l’existència de vicis de nul·litat dels tres contractes
menors determina la impossibilitat d’acceptar l’oferiment de la impremta atès que
suposaria una convalidació i manteniment d’uns contractes nuls de ple dret, es proposa la
desestimació del recurs interposat.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa, es proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:

Proposta d’acords
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1. Desestimar el recurs de reposició interposat en data 7 de desembre de 2011 per
Imprimeix SL, en base als arguments de l’informe conjunt de secretaria-intervenció
que s’adjunta als efectes de motivació.
2. Notificar el present acord a Imprimeix SL.
L’alcalde diu que es tracta d’un procediment necessari i que l’objectiu i el capteniment de
l’Ajuntament és poder arribar a una solució que es pugui concretar, que sigui possible i que
sigui amistosa.
El Sr. Solà diu que CIU dóna total suport a la moció.
El Sr. Cusidó manifesta que la CEV ja va dir en el seu moment que la proposta que s’havia
fet era correcta i que malauradament l’informe de secretaria-intervenció fa que això no
sigui possible. Demana que es busqui la millor manera de poder-ho resoldre de la forma
més amistosa possible.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
La Sra. Julià no vol intervenir.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
5.- Substitució de la representant del Partit Popular a diferents òrgans de
representació.
Assumpte: Substitució de la representant del Partit Popular a diferents òrgans de
representació.
Moció presentada per: Partit Popular
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000051

Assumpte: Substitució de la representant del Partit Popular a diferents òrgans de
representació.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

En sessió plenària de data 23 de febrer de 2012 es van designar els representants dels grups
municipals a diferents òrgans de representació.
Per part del Partit Popular es va designar com a representant al Consell Sectorial de
Comerç i Promoció Econòmica, a la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte
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del Reglament Municipal de Protocol i al Consell Municipal de Cultura a la Sra. Gemma
Maria Martín-Moreno García.
El Partit Popular ha comunicat el canvi del representant en aquests òrgans i proposa a la
Sra. Laura Julià Cantallops.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es propasa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
Proposta d’acord

1. Designar com a representant del Partit Popular al Consell Sectorial de Comerç i
Promoció Econòmica, a la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte
del Reglament Municipal de Protocol i al Consell Municipal de Cultura a la Sra.
Laura Julià Cantallops.
2. Notificar aquest acord al Partit Popular i als diferents òrgans de representació.
La Sra. Julià manifesta que l’anterior representant ha hagut de marxar per motius personals
i que per aquest motiu es fa aquest canvi.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
6.- Moció en suport al moviment "Diem prou" que aposta per pagar els impostos a
l'Agència Catalana per comptes d'Hisenda.
Assumpte: Moció en suport al moviment 'Diem prou' que aposta per pagar els
impostos a l'Agència Catalana per comptes d'Hisenda.
Moció presentada per: Esquerra Republicana de Catalunya
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000055

Assumpte: Moció en suport al moviment “Diem prou” que aposta per pagar els impostos
a l’Agència Catalana en comptes d’Hisenda.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

És un fet que l’espoli fiscal que patim els catalans, sumat al context de crisi econòmica,
provoca que les nostres institucions públiques apliquin retallades en la despesa en diferents
serveis essencials per a la ciutadania, situació que pateixen especialment les famílies amb
menys recursos que ara, més que mai, requereixen de polítiques socials i ocupació de
qualitat.
També és un fet que per sortir de la crisi un país ha de ser capaç de crear ocupació
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disposant de recursos suficients per portar a terme polítiques d’ocupació i de creació de
noves activitats econòmiques, que en un marc de finançament just per a Catalunya es
podrien desenvolupar.
Recentment s’ha publicat l’enquesta de població activa –EPA- del quart trimestre del 2011
i com era d’esperar, Catalunya no ha sortit ben parada, hem assolit uns nivells rècord de
desocupació assolint la xifra de 775.400 aturats i superant una taxa d’atur del 20%, el
nivell més elevat des de l’any 1985.
Catalunya ha de fer un pas endavant si se’n vol sortir, i per aquesta raó, més enllà de
denunciar l’espoli fiscal que pateix el nostre país, cal portar a terme mesures de pressió per
acabar amb una situació que ens ofega fiscalment. La reinvindicació del concert econòmic
ha d’anar més enllà del discurs polític. És un deure moral de les institucions públiques del
nostre país, dels partits polítics catalanistes, donar suport a les iniciatives que neixen de la
societat civil que treballin per aconseguir un Concert Econòmic que ens acosti a la
sobirania fiscal.
Atès que l’estratègia d’ingressar els nostres impostos a l’Agència Tributària Catalana és
una estratègia tècnicament viable com a mesura de pressió per a què Govern de la
Generalitat treballi decididament per un Concert Econòmic que ens acosti a la
independència fiscal.
Atès que hi ha una escletxa legal, d’acord amb el principi de coordinació entre
administracions, que permet que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPF- que
el contribuent ha de pagar a Hisenda a través de l’Agència Tributària Catalana, ho pot fer,
sempre i quan pagui a temps i n’informi a Hisenda mitjançant el següent procediment:
1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte corrent de
la Generalitat en concepte del pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest formulari es pot trobar
al web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat.

2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent ha
d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de
referència i el NIF. Cal conservar el justificant de l’ingrés.
3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana el
justificant de l’ingrés en un termini de set dies.
4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui l’import
al compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners.
5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat.
Atès que dues iniciatives del nostre país portaran a terme la insubmissió fiscal; una
empresa de cerveses d’Olost i una parella d’empresaris de Siurana han manifestat que
ingressaran el primer trimestre de l’IVA de l’exercici de 2012 a l’agència tributària
catalana.
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Vist que aquesta iniciativa ha cristal·litzat en el moviment civil per la insubmissió fiscal
Diem Prou, que ha recollit el suport de diferents entitats arreu del país, com Ara o Mai,
CADCi, Welcome Mr.President, SiP, Cercle Català de Negocis, Club FNEC, SiJ,
Intersindical CSC o Catalunya Sí, i en la seva plana web més de 4.000 suports.
Vist que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem
l’espoli fiscal que està sotmesa la nostra nació i estem d’acord que hauríem d’imposar els
nostres impostos, regular-los, recaptar-los, gestionar-los i distribuir-los amb plena
sobirania,
En relació als antecedents exposats, i vist el dictamen favorable de la Comissió
Informativa, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acords

1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’
d’insubmissió fiscal i també a la tasca que Omnium Cultural fa sobre el
procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del mateix.
2. Donar recolzament a totes les iniciatives iniciades pel Govern de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt per explorar la possibilitat de liquidar els seus impostos, de forma
legal, a l’Agència Tributaria Catalana.
3. Traslladar al Consell d’Administració de l’empresa municipal Viserma, Serveis i
Manteniments, SLU, la voluntat que estudiïn l’oportunitat d’explorar la possibilitat
de liquidar els seus impostos a l’Agència Tributaria Catalana.
4. Proposar a tots els ajuntaments de tot el Principat de Catalunya a seguir la línia
iniciada per l’Ajuntament d’arenys de Munt, a instàncies de l’Associació de
Municipis per la independència, i explorar la possibilitat de liquidar els seus
impostos a l’Agència Tributaria Catalana en comptes d’efectuar-los a l’Agència
Tributària Espanyola com s’ha realitzat fins ara.
5. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes
amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la
legislació tributaria catalana per tal que pugui, també, recaptar els impostos de
caràcter estatal.
6. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment ‘Diem
Prou’ d’insubmissió fiscal.
7. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del Parlament
del Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern
de la Generalitat, a l’Agència Tributària de Catalunya, a les entitats municipalistes
de Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de Municipis per la Independència, a
la Plataforma Diem Prou i a l’empresa municipal Viserma, serveis i manteniments,
SLU.
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El Sr. Yelo explica que aquesta moció ja la volien presentar al Ple passat. Comenta que a
principis de mes el president de la Generalitat va dir que segurament, i davant de la
negativa de l’Estat Espanyol a donar els fons acordats amb la Generalitat de Catalunya,
s’hauria de plantejar la creació de l’Agència Catalana Tributària perquè aquesta pogués
recaptar els impostos als catalans i es pogués disposar del diners que actualment no es
tenen i que segons algun ministre no es rebran enguany de cap de les maneres.
Manifesta que són diferents ajuntaments els que s’han adherit a aquesta campanya iniciada
per DIEM PROU, i que a dia d’avui hi ha diferents persones que ja han pagat el seu primer
trimestre d’IVA a través d’aquest sistema.
Afegeix que hi ha una moció de l’Associació Catalana de Municipis per la Independència
que és bàsicament la mateixa, però amb una petita diferència, que el que fa, a part dels
punts que s’han comentat, és demanar a la Generalitat que estableixi el protocol legal
necessari per tal que es pugui activar aquesta insubmissió fiscal o aquest pagament a
l’Agència Catalana Tributària.
Comenta que, donada la situació legal, el que s’ha de fer com a Ajuntament és donar suport
a tota aquella gent que vulgui iniciar aquesta insubmissió fiscal i demanar a la Generalitat
que iniciï aquesta via perquè creu que és la única per poder tenir els diners que necessita
Catalunya per tirar endavant, donada la manca d’ingressos per part de l’Estat Espanyol.
El Sr. Solà comenta que Arenys de Mar, Calella, Vilassar de Mar i d’altres municipis, en
els seus respectius plens han secundat mocions de suport de tenir hisenda pròpia per poder
pagar els impostos a l’Agència Tributària Catalana en comptes d’hisenda.
Diu que per a CIU són mocions que incideixen en la voluntat política de tenir aquesta
administració tributària única i que estan totalment d’acord en aquest fet.
Vol matisar que fins i tot a CIU es confonen dos conceptes diferents: insubmissió fiscal i
una hisenda pròpia per Catalunya.
Referent al primer concepte esmentat diu que a CIU no li agrada, atès que hi ha un
parlament democràtic i legítim on s’ha de treballar i legislar per poder aconseguir aquesta
hisenda pròpia de Catalunya i preparar l’Agència Tributària per dur a terme la recaptació.
Diu que, per tant, no s’hauria de parlar d’insubmissió fiscal sinó de lluitar per donar
seguretat jurídica als catalans per poder pagar els impostos a l’agència tributària.
Afegeix que en el context del parlament català és conegut que tant Convergència com
Esquerra o Iniciativa hi estan treballant per aconseguir-ho.
Manifesta que no entén la intervenció del Sr. Yelo parlant del president Sr. Mas i que es
mantingui a l’exposició de motius un paràgraf que textualment diu:”atès que l’estratègia
d’ingressar és una estratègia de mesura de pressió al govern de la Generalitat perquè
treballi decididament pel concert econòmic”. Afegeix que no cal parlar de pacte fiscal ni de
les reunions que s’estan fent entre els partits.
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Comenta que sí que ho entenen si pensen que aquest és un document, tal com ha dit el Sr.
Yelo, d’un cert temps i que ha anat patint modificacions importants sobretot en la part
propositiva, per tal d’aconseguir consensos en molts dels municipis on s’han presentat.
Pel que fa al primer document que instava a la insubmissió fiscal a la ciutadania, però en
especial de l’ajuntament i de les seves societats mercantils, sobretot en aquells municipis
on evidentment Esquerra Republicana no hi governava, ara s’ha passat a un document més
light i la moció és per donar suport a un moviment d’insubmissió que és “DIEM PROU”,
però en canvi per l’Ajuntament no.
Diu que fins i tot en relació a Viserma es proposa i es parla de: “voluntat d’estudiar
l’oportunitat d’explorar la possibilitat”. Afegeix que és una mica rebuscat però necessari,
perquè sinó no es compliria amb la llei i seria un problema jurídic més que tindria
l’Ajuntament. Afegeix que al paràgraf cinquè diu:”que proposi a les formacions
nacionalistes que promoguin la modificació de legislació tributària catalana perquè pugui
recaptar els impostos”.
Pregunta que què passa amb els ciutadans de Vilassar de Dalt que, seguint la recomanació
del consistori, facin la insubmissió fiscal i diu que a la moció no hi diu res que se’ls donarà
suport jurídic.
Anuncia que respondran igual que a Vic i que per això van demanar que es deixés sobre de
la taula. Comenta que al mes de març ERC, CUP i Solidaritat van presentar un document
similar a aquest i se’ls va dir que s’esperés al document de l’assemblea de l’Associació de
Municipis per la Independència, ja que el que es buscava era anar tots junts en aquest
document.
Afegeix que Convergència, tant a Vic com aquí, ha apostat pel projecte polític, de
l’Associació de Municipis per la Independència, un projecte de país que busca anar junts,
perque així es tindrà més força per aquest full de ruta cap a la independència i creuen que
sumar forces convé més a Catalunya que no pas anar separats com passa moltes vegades.
Demana que s’analitzi el que es va dir a l’últim acte del moviment DIEM PROU a
Ciurana, on es criticaven les contradiccions de Convergència, Omnium Cultural,
l’Associació Catalana de Municipis i fins i tot l’Assamblea Nacional Catalana per la
Independència i que el model de moció sigui el de l’Associació de Municipis per la
Independència mantenint la part expositiva però canviant la propositiva.
Anuncia que s’abstindran si la moció no es deixa sobre de la taula tot i estant plenament
d’acord en tota la part expositiva.
El Sr. Cusidó diu que cal buscar un redactat millor de la proposta però que estan d’acord
en el fons de la qüestió.
Anuncia que votaran a favor de la moció, però, no obstant demana que es facin algunes
matisacions en la proposta d’acord, tal com ha proposat CIU.
La Sra. Juliá declara que está totalmente en contra de esta moción y dice que no hay
expolio fiscal ya que España no se roba a si misma y que a Cataluña vuelve un 4 % más de
lo que se aporta a España.
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Añade que se podría decir que Cataluña se está expoliando a sí misma eligiendo cerrar
Caps y quirófanos por las tardes para seguir manteniendo entidades independentistas como
Omnium Cultura.
Puntualiza que un deber moral no es cometer una ilegalidad tal como se está diciendo e
ingresar el IVA en la Agencia Tributaria Catalana puede repercutir en una multa
importante por parte de Hacienda, por lo tanto dice que hay que pensarlo antes.
El Sr. Adell diu que el PSC considera que aquesta moció té un caire més
d’independentisme que no pas de la creació i la utilització correcta d’una agència
tributària catalana. Comenten que creuen que com a federalistes que són, el correcte seria
que els impostos quedessin aquí i després es liquidés a Espanya els diners que pertoca
pagar i que es gestionessin els propis impostos.
Declara que, malgrat tot, afegeix que les propostes que es plantegen venen amb un caràcter
marcadament independentista i que això fa que el PSC no hi combregui, tot i que ho
respecten.
Afegeix que si des de l’Ajuntament es demana la insubmissió fiscal als ciutadans i desprès
no se’ls donarà suport jurídic o no es dóna exemple a títol municipal, tot això perd força.
Puntualitza que el PSC està d’acord en una part, però en l’altra no, i per això s’hi abstindrà.
El Sr. Yelo diu que està d’acord en modificar algun punt de la moció, però manifesta que el
que s’ha de destacar d’aquesta proposta és que s’està donant suport al moviment DIEM
PROU, que és un moviment de societat civil on s’hi han afegit diferents empreses, alguns
ajuntaments on Convergència governa o hi forma part, que han votat a favor d’aquesta
mateixa moció i diu que l’Associació Catalana de municipis per la Independència va
modificar i va demanar iniciar aquest protocol.
Manifesta que l’espoli fiscal és una realitat i que la societat civil sempre va més ràpida que
la política i que el Parlament. Puntualitza que a dia d’avui ja s’han fet pagaments
trimestrals de l’iva a l’Agència Catalana Tributària i que és una realitat.
Pel que fa al text de Viserma puntualitza que l’empresa municipal està en un concurs de
creditors i per aquest motiu no pot fer la liquidació dels seus impostos a l’Agència
Catalana Tributària.
Diu que treballar i pagar no és delicte i que això figura a la carta dels drets humans de
l’ONU i afegeix que seria lícit que un poble decidís on vol pagar.
Afegeix que l’Administració de l’Estat està incomplint una Llei Orgànica que està ignorant
sistemàticament els compromisos d’inversió per Catalunya i que a més no liquida els fons
acordats segons l’Estatut d’Autonomia.
Manifesta que creu que és una il·legalitat perquè està incomplint el que va votar el poble
català i que això deriva en què hi hagi gent que sigui insubmisa i que no vulgui pagar
peatges, perquè s’han de rescatar els peatges de Madrid pagant els catalans.
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A continuació diu que la realitat és que de cada 100 € d’impostos que es paguen a
Catalunya, 95 van directament a l’Estat i 5 a Catalunya; que d’aquests es retornen 55 i que
la resta són per pagar els dèficits fiscals d’altres autonomies.
Conclou que a dia d’avui s’està per sobre d’un 8 % de dèficit fiscal i que, si Catalunya no
recapta els seus impostos, l’ofec no es podrà aguantar.
El Sr. Solà diu que si s’introdueixen els canvis que ha proposat votaran a favor de la
moció.
El Sr. Cusidó manifesta que també votaran a favor de moció amb els canvis introduïts.
A continuació lamenta la intervenció de la representant del PP, “por ignorancia supina”, en
temes econòmics locals, autonòmics i estatals, ja que dir que Catalunya rep el 4 % més del
que ingressa és una ofensa a la ciutadania catalana i a la intel·ligència i demana objectivitat
a les afirmacions.
La Sra. Juliá dice que lo vio en prensa escrita y en varios medios. Añade que se tiene que
analizar des de un punto de vista neutro.
Puntualiza que si hay catalanes que han ingresado en la Agencia Tributaria Catalana sus
impuestos es problema suyo, pero que animar desde el ayuntamiento a los ciudadanos a
que lo haga es un problema de todos.
Comenta que la semana pasada estuvo con Cristóbal Montoro y tuvo la ocasión de
preguntarle sobre este tema y que su contestación fue que Hacienda seria quien
respondería. Dice que la semana que viene estará Luis de Guindos y le volverá a preguntar
sobre este tema para ver cual es su contestación.
Añade que la próxima semana vuelve a venir Cristóbal Montoro, que es el ministro que
más está viniendo porqué también piensa una nueva financiación para Cataluña. Pregunta
si no sería más lógico que desde la Generalitat se pidiera de una manera más legal que los
impuestos se queden en Cataluña.
El Sr. Adell diu que l’Ajuntament hauria de ser qui donés exemple i que la seva proposta
seria que si Secretaria redacta un informe per veure si és possible que el consistori pagui
els seus impostor a través de l’Agència Catalana, el PSC hi estaria totalment d’acord.
Finalment el secretari diu que els punt 1, 5, 6 i 7 queden com estan i que els punts 2, 3 i 4
són els punts de la moció de l’Associació de Municipis per la Independència.
La part resolutiva de la moció es modifica de la manera següent:
Proposta d’acords
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1. Donar recolzament a la campanya iniciada pel moviment ‘Diem Prou’
d’insubmissió fiscal i també a la tasca que Omnium Cultural fa sobre el
procediment a seguir i les conseqüències jurídiques del mateix.
2. Instar a la Generalitat de Catalunya i l’Agència Tributària de Catalunya a establir
un protocol d’actuació que permetés realitzar els pagaments dels impostos de
l’IRPF i l’IVA a la mencionada Agència, efectuant a tal efecte, si s’escau, els
canvis normatius que puguin ser necessaris.
3. Ingressar, així que sigui reglamentàriament possible, els impostos corresponents a
aquests impostos que hagin de pagar l’Ajuntament i les empreses i organismes
vinculats, a l’Agència Tributària de Catalunya, en lloc de fer-ho a l’Agència
Tributària Espanyola com s’està fent ara.
4. Habilitar mecanismes necessaris per tal d’assessorar i donar cobertura a aquells
ciutadans empreses que s’hi vulguin acollir a nivell particular.
5. Proposar a les formacions polítiques nacionalistes, sobiranistes o independentistes
amb representació al Parlament de Catalunya que promoguin la modificació de la
legislació tributaria catalana per tal que pugui, també, recaptar els impostos de
caràcter estatal.
6. Promoure entre la ciutadania la seva adhesió a la campanya del moviment ‘Diem
Prou’ d’insubmissió fiscal.
7. Comunicar l’adopció d’aquests acords als portantveus parlamentaris del Parlament
del Principat de Catalunya, al Departament d’Economia i Coneixement del Govern
de la Generalitat, a l’Agència Tributària de Catalunya, a les entitats municipalistes
de Catalunya (FMC i ACM), a l'Associació de Municipis per la Independència, a
la Plataforma Diem Prou i a l’empresa municipal Viserma, serveis i manteniments,
SLU.
L’alcalde sotmet a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors del GEVD, OXV,
ERC, PSC, CIU i CEV i un vot en contra de la regidora del PP.
7.- Proposta de CIU per a l'adhesió a la proposició de llei "Defensem l'escola en
català" i de reconeixement a "Som escola".
Assumpte: Proposta de CIU per a l'adhesió a la proposició de llei 'Defensem l'escola
en català' i de reconeixement a 'Som escola'.
Moció presentada per: Convergència i Unió
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000052

Assumpte: Proposta de CIU per a l’adhesió a la proposició de llei “Defensem l’escola en
català” i de reconeixement a “Som escola”.
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

Atès que a Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des dels anys 80
basat en una escola catalana per a tothom, on el català és la llengua vehicular i
d’aprenentatge, està amenaçat per les institucions i les sentències judicials que exigeixen
reintroduir l’espanyol com a llengua vehicular.
Atès que la Comissió Promotora Defensem l’Escola en Català ha començat una recollida
de signatures per tal de donar suport a la proposició de llei Defensem l’Escola en Català,
que ha estat admesa a tràmit per la Mesa del Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de
què el català sigui per llei, l’única llengua vehicular del sistema educatiu entenent que les
últimes sentències del Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem i Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya posen en risc la immersió lingüística donada l’ambigüitat amb la qual
es defineix el català com a llengua vehicular en l’ordenament jurídic actual ja que no
s’exclou d’aquesta condició la llengua castellana. Aquest fet suposa l’acceptació també del
castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana en proporció similar a la llengua
catalana, el que equival a la fi del model d’immersió lingüística vigent fins l’actualitat.
Atès que “Som Escola”, formada per un conjunt d’entitats cíviques, culturals i de tot
l’àmbit educatiu que fa temps treballa per refermar el suport ciutadà a l’escola catalana i al
model de cohesió social que aquesta representa i que Som Escola neix amb l’objectiu de
coordinar totes aquelles persones, entitats i institucions que es comprometen a actuar de
manera activa en suport d’una escola catalana en llengua i en continguts, que no separi els
infants i joves per la seva llengua d’origen i que ajudi a construir una societat més
cohesionada, democràtica i lliure.
Per tot això, el Grup municipal de Convergència i Unió, i vist l’informe favorable de la
Comissió Informativa, proposa que el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt adopti els
acords següents:
Proposta d’acords

PRIMER.- L’adhesió del Ple de l’Ajuntament a la proposició de Llei “Defensem l’Escola
en Català” per establir el català com a única llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema
educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i modalitats.
SEGON.- La col·laboració de l’Ajuntament en la campanya de recollida de signatures de
suport a la susdita proposició de llei.
TERCER.- Manifestar el reconeixement de l’Ajuntament a Som escola i la seva tasca per
refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.
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QUART.- La notificació d’aquest acord a la Comissió Promotora Defensem l’Escola en
Català, al grup promotor de Som Escola.cat, a la Mesa del Parlament, i als grups
parlamentaris presents al Parlament de Catalunya”.

El Sr. Solà declara que vol demanar disculpes al representant del partit socialista perquè al
Ple anterior, a la moció de l’adhesió de la declaració de Vic, li van recriminar que no hi
havia la declaració de Vic, que ja hi era i que en aquest Ple li ha passat a CIU a l’inrevés;
és a dit, que es defensa una moció d’adhesió a una proposició de llei i no hi ha la
proposició.
A continuació diu que desitgen que la moció sigui recolzada per la majoria de les forces
polítiques i que té el seu origen en una demanda de la pròpia Comissió promotora de
“Defensem l’escola en català” que ja s’ha presentat i ha estat admesa a tràmit per la mesa
del Parlament.
Manifesta que el model lingüístic escolar s’ha anat construint des dels anys 80 i escola
catalana per a tothom, on el català és la llengua vehicular, sovint amb l’alumnat de
procedència multilingüe.
Comenta que aquest instrument treballa per la igualtat d’oportunitats i per facilitar l’accés
universal al mon simbòlic i cultural català, que d’altra manera només seria patrimoni d’una
part de la població, també s’ha demostrat com la millor garantia d’èxit en aquests objectius
marcats per un consens social que es manté sòlid i que això és irrenunciable com a societat.
Afegeix que la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la inversió
lingüística, valida el seu caràcter general però també estableix com diu “Som Escola” una
escolarització a la carta on és possible que uns pares decideixin sobre un aspecte central
del currículum educatiu per damunt de la llei i dels projectes educatius.
Continua dient que així, segons aquesta interpretació de la llei i les normatives vigents, és
possible un marc d’excepció lingüística en la primera escolarització, que obliga a tornar a
afirmar que és irrenunciable el fet d’una escola no segregadora per motius de llengua.
Diu que tothom és conscient de la tasca de “Som Escola” per la lluita en aquesta situació
d’injustícia, com també entre d’altres de la comissió promotora “Defensem l’escola en
català”, que ha presentat aquesta proposició que incideix en modificar la legislació vigent
per tal d’evitar aquest marc d’excepcionalitat lingüística que el Tribunal Superior havia
obert.
Puntualitza que es tracta d’una proposició de llei que en els seus set articles demana que el
català i l’aranès sigui la única llengua vehicular del sistema educatiu i que sigui, tant a
l’àmbit intern de la comunitat educativa com les seves relacions externes, fins i tot
l’ensenyament universitari, on el seu alumnat ha de tenir el dret a rebre tot l’ensenyament
català sense excloure que es puguin impartir en altres llengües.
Explica que el motiu de la proposta d’adhesió a la llei es tradueix, a més, en demanar una
col·laboració activa de l’Ajuntament en la recollida de signatures de suport a aquesta
proposició i alhora seguir manifestant el recolzament a tot aquell conjunt d’entitats
cíviques culturals i de tot l’àmbit educatiu que s’han organitzat en “Som Escola”, tal i com
ja es va fer a l’acte d’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt del dia 12 de setembre
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de 2011 (manifest de Som Escola) o en la moció aprovada en el Ple ordinari de 29 de
setembre de 2011.
Explica que per això s’ha introduït el tercer punt de l’acord, donat que fan una tasca de
conscienciació important que mereix ser reconeguda.
La Sra. Ruhí manifesta que celebra que CIU hagi presentat aquesta moció amb la que hi
està completament d’acord. A continuació enumera les accions que s’han fet per part de
l’Ajuntament:
-

Concentració a la plaça el 12 de setembre i lectura del manifest “Som Escola”.

-

Adhesió de l’Ajuntament a “Som Escola”.

-

Treballs en els Consells Escolars Municipals per tal s’adhereixin a “Som Escola”.

Puntualitza que totes les escoles i l’institut ja s’hi ha adherit, però que al mes de setembre
la comissió promotora “Defensem l’Escola en Català”, ja va presentar una proposició de
llei i va ser rebutjada pel Parlament de Catalunya.
Manifesta la voluntat que amb el suport de les signatures aquesta proposició tiri endavant i
reforci la llengua catalana com a llengua vehicular.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
El Sr. Cusidó diu que el seu grup està d’acord amb l’exposició i amb les propostes i que,
per tant, votaran a favor de la moció.
La Sra. Julià diu que defensa una escola bilingüe i trilingüe. Afegeix que el fet de vetar
una llengua a les escoles recorda temps foscos i tristos en els quals les llengües eren
vetades.
Anuncia que votarà en contra de la moció.
El Sr. Solà lamenta que la regidora del PP no hagi entès el que vol dir llengua vehicular i
d’aprenentatge ja que això no té res a veure amb què no s’ensenyi el castellà o altres
llengües a l’escola.
La Sra. Julià demana el 50 % de cada llengua ja que les dues són igual d’importants.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb 11 vots a favor dels regidors del
GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i un vot en contra de la regidora del PP.
8.- Proposta de CIU d'aprovació inicial d'una nova Ordenança de les bases generals
de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
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Assumpte: Proposta de CIU d'aprovació inicial d'una nova Ordenança de les bases
generals de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
Moció presentada per: Convergència i Unió
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000053

Assumpte: Proposta de CIU d’aprovació inicial d’una nova Ordenança de les bases
generals de concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

Com tots sabem, un fet diferencial de la nostra societat és el paper importantíssim del teixit
associatiu, les entitats, les associacions i el voluntariat. Unes entitats que creiem són
imprescindibles per impulsar conjuntament amb les administracions qualsevol programa
social, econòmic, esportiu i/o cultural.
Estem en temps difícils on no hi ha diners per fer quasi bé res i moltes entitats d’aquest
poble estan fent un gran esforç per continuar portant a terme les seves activitats i sovint les
petites subvencions que, des de l’Ajuntament, s’han anat donant els hi permeten mantenir
bona part de la seva estructura i de la realització d’un seguit d’activitats que complementen
la competència municipal.
Aquest Ajuntament, en sessió celebrada el 29 d’octubre de 2009, va aprovar
provisionalment una Ordenança general de les subvencions que va quedar definitivament
aprovada en data 17 de febrer de 2010. Una ordenança que estableix en el seu article 12è la
possibilitat per part de l’Ajuntament d’aprovar unes bases generals reguladores que
amplien les prescripcions d’aquesta, sense contradir-la.
Així mateix, en sessió plenària de data 26 de gener de 2012 i, després de la incorporació de
les esmenes estimades, es va aprovar definitivament el reglament de Participació
Ciutadana, com una opció estratègica bàsica de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per tal de
que la ciutadania pugui participar activament i directa en la definició i seguiment de les
polítiques públiques.
CiU sempre ha defensat un model de subvencions que recuperi la cultura de l’esforç i no
del subsidi en una proposta clara de canviar el model de gestió dels recursos públics amb
una filosofia de fer el més just possible aquest atorgament, fugint de subjectivitats i amb
els principis de transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no-discriminació,
eficàcia i eficiència.
I aquest és l’objecte de les noves Bases generals reguladores de les subvencions, és a dir,
definir el nou marc de decisió i fixar els criteris i els procediments per a la concessió,
justificació i pagament de les subvencions que ha d’atorgar l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt a aquelles entitats que portin a terme actuacions d’interès públic i social al nostre
poble i de cooperació internacional.
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I per tot això que el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Ple de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt adopti els acords següents:
Proposta d’acords

PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança de les bases generals de concessió de
subvencions en règim de concurrència competitiva pel municipi de Vilassar de Dalt, que
s’incorporen com annex al present acord.
SEGON.- Sotmetre a informació pública les mateixes durant un termini de trenta dies al
BOP, al tauler d’edicte i al web municipal, per a què els interessats puguin presentar
al·legacions i suggeriments. Que en el cas que no es presenti cap, l’acord d’aprovació
inicial s’entendrà definitiu i es publicarà íntegrament el text de l’ordenança.”
TERCER.- Facultar a l’alcalde-president perquè subscrigui tots els documents que fossin
necessaris per a l’efectivitat del precedent acord.

El Sr. Solà diu que s’ha estat parlant amb l’equip de govern i els ha manifestat que el que
realment volia CIU és la creació d’unes bases generals per tal d’escurçar el procediment
administratiu i incorporar la participació ciutadana a la comissió d’avaluació.
Afegeix que s’ha de modificar l’Ordenança general, d’acord amb l’equip de govern, i que
per això estan d’acord en deixar la proposta sobre la taula i estudiar-la detingudament entre
tots els grups.
El Sr. Oliva explica que hi ha una Ordenança general aprovada i unes bases particulars de
cada any i que el que proposa l’equip de govern és modificar l’Ordenança amb els criteris
que s’apunten i que encaixen amb la filosofia de l’actual govern, que és millorar la
transparència i la participació.
Afegeix que com que les dues propostes, la de la composició de la comissió qualificadora
i la dels criteris genèrics ho permeten, no hi haurà cap problema.
Diu que s’ha de crear un grup de treball amb un representant de cada grup per preparar les
modificacions.
El Sr. Cusidó diu que la CEV quan es va aprovar ja va presentar unes al·legacions en
aquest sentit per tal que sigués més genèric i més transparent i que, donat que l’eina ja hi
és, el que s’ha de fer és modificar l’ordenança existent i no crear un altre document.
La Sra. Julià no vol intervenir.
L’alcalde diu que la moció es deixa sobre de la taula.
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9.- Proposta d'OXV i CEV, en representació de Formacions Independents del
Maresme, en relació a les participacions preferents.
Assumpte: Proposta d'OXV i CEV, en representació de Formacions Independents del
Maresme, en relació a les participacions preferents.
Moció presentada per: Opció per Vilassar
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000054

Assumpte: Proposta d’OXV i CEV, en representació de Formacions Independents del
Maresme, en relació a les participacions preferents.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets
Les participacions preferents són eines financeres gestionades per entitats bancàries que,
lluny de beneficiar al qui les contracta, ha suposat un engany pels ciutadans. La mala fe de
les entitats bancàries i el desconeixement del què s'estava contractant per part de l'usuari,
ha suposat que els diners dipositats pel ciutadà no estiguin disponibles en el termini que es
pensava, sinó que el lliga a una perpetuïtat indesitjada. A més, donades les característiques
d'aquest tipus d'instrument financer, en el supòsit de poder recuperar el capital, en la
majoria de les ocasions l'import seria inferior al que es va dipositar.
Això ha fet que el que havia de ser un instrument financer per treure rendiment a uns
estalvis dels ciutadans, s'hagi convertit en una estafa.
Per la informació de que disposem, bàsicament afecta a clients de BBVA, La Caixa i
Bankia, que són les entitats que han tramitat aquest tipus de participacions.
Donada la gran magnitud que ha assolit aquest cas, i la inseguretat i desempar en què es
troben els afectats, i vist l’informe favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:

Proposta d’acords
1. Manifestar la manca d’informació en la que han incorregut en molts casos determinades
entitats financeres en la comercialització d’aquests productes.
2. Comunicar als organismes reguladors (Banc d’Espanya i Comissió Nacional del Mercat
de Valors) la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les pròpies
entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de persones
afectades, dels seus drets i dels seus deures.
3. Instar al govern de l’Estat a demanar als organismes reguladors que les entitats
financeres garanteixin liquiditat en terminis raonables als afectats per aquests productes,
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dels que no hagin garantit una informació adequada sobre les seves característiques a
l’hora de la seva contractació i comercialització.
4. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet com a representant dels seus veïns i veïnes
s’obliga a posar totes les eines per poder assessorar i informar mitjançant l’OMIC a tota la
ciutadania afectada per aquest assumpte i a donar suport a totes les actuacions de les
associacions locals de persones usuàries de les entitats financeres en la informació i
defensa de les persones afectades, i en la denúncia de les irregularitats i comeses en la fase
de comercialització i contractació d’aquests productes financers.
5. Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denúncia
i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com a la defensa i demanda de
restitució dels drets de les persones afectades.

10.- 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 març que van del número D2012AJUN000317 al D2012AJUN000456 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2012AJUN000317
D2012AJUN000318

D2012AJUN000319
D2012AJUN000320
D2012AJUN000321
D2012AJUN000322
D2012AJUN000323
D2012AJUN000324
D2012AJUN000325
D2012AJUN000326
D2012AJUN000327

22/03/2012
Aprovar la relació I00498 de despeses.
23/03/2012
Ampliació del termini per resoldre la sollicitud
d’increment de tarifes del servei de subministrament d’aigua potable
presentada per Sorea. Ampliació del termini per resoldre la sollicitud
d’increment de tarifes del servei de subministrament d’aigua p
23/03/2012
Adhesio conveni Generalitat-Diputacions de
Barcelona, Tarragona LLeida i Girona, ACM i FCM amb que
s'estableix el Pla d'assistencia financera local i sollicitd de subvenció.
23/03/2012
RAMON ALSINA VILALTA - Llicència d'obres
menors per la reforma de bany i canvi del terra de la cuina (rajoles i
paviment) a l'Avda. Mare de Deu de la Cisa, 24
23/03/2012
JOSE VENTURA PUJOL - Llicència d'obres
menors per enrajolar dos terrats de 45 m2 cadascun a l'Av.Mare de
deu de la Cisa,13.
23/03/2012
PIEDAD SANCHEZ GUIRAO - Llicència d'obres
menors per enrajolar de nou la terrassa al Passatge Lloveras, 5 2n
pis.
23/03/2012
JUAN CARLOS GALLEGO RUBIO - Pròrroga de la
llicència d'obres OMEN2011000014.
26/03/2012
Aprovar les relacions C00097, C00098, C00099 de
Serveis Tècnics.
26/03/2012
Aprovar la relació C00027 de Serveis Socials.
26/03/2012
Inici de procediment de reclamació de
responsabilitat patrimonial.
26/03/2012
Delegació per a celebració de matrimoni civil
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D2012AJUN000328
D2012AJUN000329

D2012AJUN000330
D2012AJUN000331
D2012AJUN000332
D2012AJUN000333

D2012AJUN000334
D2012AJUN000335
D2012AJUN000336
D2012AJUN000337
D2012AJUN000338
D2012AJUN000339
D2012AJUN000340
D2012AJUN000341

D2012AJUN000342
D2012AJUN000343
D2012AJUN000344
D2012AJUN000345
D2012AJUN000346
D2012AJUN000347

D2012AJUN000348

D2012AJUN000349

26/03/2012
Aprovació conveni Fira Antiguitats
26/03/2012
Nomenament de funcionària interina per a cobrir
una plaça vacant d'auxiliar administratiu per procediment de màxima
urgència.
27/03/2012
Cessió de 50 cadires amb motiu de la visitia de
l'escola F.Macià als Tallers Monjonell, el proper 28/3/2012.
27/03/2012
Designació d'advocat per la direcció lletrada del
recurs contenciós administratiu 502/2011 procediment abreujat Secció
1C.
27/03/2012
Rebuig sol.licitud inclusió de factures en la relació
certificada prevista al RDL 4/2012 de 24 de febrer.
28/03/2012
Celebració de Torneig Mini ( 10 i 11 anys) el dia 6,
7 i 8 d'abril i el dia 8/04/2012 es fara un dinar de germanor
(sol.liciten material divers).
28/03/2012
Cessió de 3 bidons amb graelles per fer una
botifarrada a l'IES Jaume Almera el proper 23/4/2012.
28/03/2012
Aprovar la relació I00499 de despeses.
28/03/2012
Aprovar la relació I00500 d'operacions no
pressupostàries.
28/03/2012
Aprovar la relació I00501 d'ingressos.
28/03/2012
Aprovar un pagament a justificar de material neteja
escoles.
28/03/2012
Aprovar un pagament a justificar de material
escolar per l'escola bressol.
28/03/2012
Aprovar un pagament a justificar de despeses
menjador llar d'infants.
28/03/2012
Determinació dels serveis mínims per garantir els
serveis essencials prestats per l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i els
seus organismes autònoms durant la vaga general del dia 29 de març
de 2012.
28/03/2012
Contractació de la Sra. Alba Roldán Gómez per a la
substitució de la baixa per malaltia i posterior maternitat de la Sra.
Sandra Pascual Fernández.
29/03/2012
Nomenament de funcionària interina per a la
substitució transitòria de la Sra. Montse Rodriguez Olivé, auxiliar
administrativa, grup C2 per procediment de màxima urgència.
29/03/2012
Aprovar la relació I00502 de despeses.
29/03/2012
aprovació de conveni de collaboració
29/03/2012
Autorització serveis extraordinaris retribuits pel mes
d'Abril de 2012.
29/03/2012
Rebuig sol.licitud inclusió de factures en la relació
certificada RDL 04/2012 de 24 de febrer de 2012.
30/03/2012
IPCLEANING ESPAÑA SL - llicència d'obres
menors per l'adequació d'una nau industrial per emmagatzematge,
comercialització i distribució de maquinària de neteja industrial al c/
Salvador Albert i Riera, 7.
30/03/2012
COM. PROP. VIDAL I BARRAQUER 14-16 -
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D2012AJUN000350
D2012AJUN000351
D2012AJUN000352
D2012AJUN000353
D2012AJUN000354
D2012AJUN000355
D2012AJUN000356
D2012AJUN000357
D2012AJUN000358
D2012AJUN000359
D2012AJUN000360
D2012AJUN000361
D2012AJUN000362
D2012AJUN000363
D2012AJUN000364
D2012AJUN000365
D2012AJUN000366
D2012AJUN000367
D2012AJUN000368
D2012AJUN000369
D2012AJUN000370
D2012AJUN000371
D2012AJUN000372
D2012AJUN000373
D2012AJUN000374
D2012AJUN000375
D2012AJUN000376

D2012AJUN000377

Llicència d'obres menors per revestiment amb tela asfàltica i vasilla 13
m2 de terrassa al c/ vidal i Barraquer, 14-16.
30/03/2012
ANNA CLAPES ESTEVE - Llicència d'obres
menors per substituir les rajoles de la paret de la cuina al c/ Joan
Salvat Papasseit, 1.A.bx.1a.
30/03/2012
MARIA LUISA MANENT CARNICER - Llicència
d'obres menors per reforma del bany al carrer Doctor Trueta núm.4.
30/03/2012
CLARA COLOMER PRUNA - Llicència d'obres
menors per la reforma de cuina, canvi rajoles i paviment al c/ Nou, 29.
30/03/2012
RAMIRO POCIELLO NOGUES - Llicència d'obres
menors per la construcció d'una piscina al carrer Joan Oliver
núm.47.B.
30/03/2012
JUAN RAMON MOREU OROBITG - Llicència
d'obres menors per la construcció d'una piscina al carrer Mestre
Salamero núm.10.
30/03/2012
PLACIDO LOPEZ TELLO - Llicència d'obres
menors per la construcció d'una piscina privada al c/ Joan salvat
Papasseit, 1 esc B bxs.1a.
30/03/2012
Acord incoació segons relació 12013733
02/04/2012
Rebuig sol.licitud inclusió de factures en la relació
certificada prevista al RDL 4/2012 de 24 de febrer de 2012.
02/04/2012
Rebuig sol.licitud inclusió de factures en la relació
certificada prevista al RDL 4/2012 de 24 de febrer de 2012.
02/04/2012
Rebuig inclusió factures relació certificada.
02/04/2012
Rebuig inclusió factures en la relació certificada
prevista al RDL 4/2012 de 24 de febrer de 2012
05/04/2012
Aprovar la relació de pagament I00504
05/04/2012
Aprovar la relació I00503 d'operacions no
pressupostàries.
10/04/2012
Aprovar pagament a justificar memòries ordinadors.
10/04/2012
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 120004334 i vehicle B6938TW.
10/04/2012
Al.legació Multa Expt.08214/006102
10/04/2012
Al.legació Multa Expt.08214/006688
10/04/2012
Al.legació Multa Expt.08214/006114.
10/04/2012
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 12007057 i vehicle B2961UG.
10/04/2012
Recurs denúncia expt. 11006306
10/04/2012
Allegació contra la denúncia de trànsit amb
número d'expedient 120006103 i vehicle 6327CZS.
10/04/2012
Allegació sobre imposició de multa per infracció de
trànsit.
10/04/2012
Expt. P120493121 17/02/2012 3943-GRS
10/04/2012
Proposta sanció segons relació 12012552
10/04/2012
Resolució segons relació 12012407
10/04/2012
Expt. 6668 27/03/2012 5441-GNR
11/04/2012
Sollicitud d'autorització de l'ús del pavelló
municipal el dia 15 d'abril de 2012, amb els horaris de 15:00 h. a
22:00 h.
11/04/2012
JOSE RODRIGUEZ DE MAYA - Devolució aval
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D2012AJUN000378
D2012AJUN000379
D2012AJUN000380
D2012AJUN000381
D2012AJUN000382
D2012AJUN000383
D2012AJUN000384
D2012AJUN000385
D2012AJUN000386
D2012AJUN000387

D2012AJUN000388
D2012AJUN000389
D2012AJUN000390
D2012AJUN000391
D2012AJUN000392
D2012AJUN000393
D2012AJUN000394
D2012AJUN000395

D2012AJUN000396
D2012AJUN000397
D2012AJUN000398

D2012AJUN000399
D2012AJUN000400
D2012AJUN000401
D2012AJUN000402

fiança d'obres exp. 87/2001
11/04/2012
Aprovr la relació I00082 d'operacions no
pressupostàries
11/04/2012
Proposta sanció segons relació 12018159
11/04/2012
Acord incoació segons relació 12016406
11/04/2012
Acord incoació segons relació 12017770
11/04/2012
Proposta sanció segons relació 12015411
11/04/2012
Aprovar pagament a justificar per activitats
biblioteca primer trimestre.
11/04/2012
Aprovar un pagament a justificar d'impressores i
bateries portàtils per la policia local.
11/04/2012
Aprovar pagament a justificar de PDA Motorola per
la policia local.
11/04/2012
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 120007505 i vehicle B3969PB.
12/04/2012
Aprovació de mesures pel seguiment del control
d'accessos, planificació horària i compliment del pacte i conveni del
personal de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms pel que fa
a la jornada i horaris de treball.
12/04/2012
Designació d'advocat per la direcció lletrada del
recurs contenciós administratiu 51/2012 Secció D.
12/04/2012
Acord incoació segons relació 12015041
12/04/2012
Resolució recurs segons relació 12016561
12/04/2012
Rebuig sol.licitud inclusió de factures en la relació
certificada prevista al RDL 4/2012.
12/04/2012
Resolució al.legacions segons relació 12015156
12/04/2012
Aprovar la relació de bestreta C100 de Serveis
Tècnics.
13/04/2012
Informe favorable de la revisió de tarifes de SOREA
proposada per l'Ajuntament.
13/04/2012
ALBA ORGA SABATE - Llicència d'obres
d'eliminació de 75 m2 de cel-ras sense tocar estructura al c/ Doctor
Fleming, 2
13/04/2012
Material per celebrar festa Jocs Florals a l'escola
13/04/2012
Necessiten 4 taules grosses pels dies 13/04 al
20/04 per la paradeta de Sant Jordi que s'organitza dins de l'escola.
16/04/2012
JOSE VENTURA PUJOL - Llicència d'obres
menors per arreglar goteres de teulada, treure teules, posar tela
asfàltica i posar teules noves al Camí de Vilassar a Granollers s/n
(Can Ràpia).
16/04/2012
Aprovar un pagament a justificar a Albert Llaurador
per finançar la trobada dels puntaires.
16/04/2012
Aprovr pagament a justificar a Ramon Martínez per
programes antivirus.
16/04/2012
Autoritzacio per a la installacio d'una parada per la
Diada de Sant Jordi
17/04/2012
Expt. 6065 26/01/2012
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D2012AJUN000403
D2012AJUN000404
D2012AJUN000405
D2012AJUN000406
D2012AJUN000407
D2012AJUN000408

D2012AJUN000409
D2012AJUN000410
D2012AJUN000411
D2012AJUN000412
D2012AJUN000413
D2012AJUN000414
D2012AJUN000415
D2012AJUN000416
D2012AJUN000417
D2012AJUN000418
D2012AJUN000419
D2012AJUN000420
D2012AJUN000421
D2012AJUN000422
D2012AJUN000423
D2012AJUN000424
D2012AJUN000425
D2012AJUN000426
D2012AJUN000427

17/04/2012
17/04/2012
autoritzacio per a installacio d'una parada de
venda de roses el dia 23 d'abril amb motiou de la Diada de Sant Jordi.
18/04/2012
AUTORITZACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS DE
LA POLICIA LOCAL MES DE MAIG DE 2012, ALIENS ALS DE LA
FESTA MAJOR DE SANTS MARTIRS.
18/04/2012
Aprovar un pagament a justificar pel Centre Obert,
segon trimestre.
18/04/2012
Aprovar la relació I00505 de despeses.
19/04/2012
FRANCISCO CARRILLO CUENCA - Llicència
primera ocupació per reforma i canvi d'ús c/ Manuel Moreno 110,bx,
1a (exp. 186/2005)
20/04/2012
Desestimació del recurs de reposició contra la
denúncia de trànsit amb número d'expedient 12006497 i vehicle
6327CZS.
20/04/2012
Desestimació de les allegacions presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006112.
20/04/2012
Desestimació de les allegacions presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006117.
20/04/2012
Desestimació de les allegacions presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006294.
20/04/2012
Desestimació de les allegacions presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/006296.
20/04/2012
Desestimació de les allegacions presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/006721.
20/04/2012
Desestimació de les allegacions presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/006619.
20/04/2012
Desestimació de les allegacions presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006161.
20/04/2012
Desestimació de les allegacions presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/006900.
20/04/2012
Desestimació de les allegacions presentades
contra denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/006723
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006114.
20/04/2012
Permís i material per la desfilada de gossos
abandonats el dia 20/5/2012 al Parc de Can Rafart.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006065.
20/04/2012
ANGELA SANCHEZ NIETO- Llicència d'obres
menors per canviar plat de dutxa al c/ Sant Josep Oriol, 12 local.
20/04/2012
SANDRA JIMENEZ ENRIQUEZ - Llicència d'obres
per reforma de cuina i cambra de bany al c/ Manuel Moreno, 64-66
20/04/2012
IMMA NINET GALOFRÉ - Llicència d'obres menors
per cobrir de pedra un muret al carrer J.V.Foix núm.10
20/04/2012
MAGDALENA ROLDOS JOSE - Llicència d'obres
per canviar finestres de l'habitatge situat al carrer de la Sort núm.2.
20/04/2012
MONTSERRAT LLIMONA BOTEY - Llicència
d'obres menors per canviar rajoles de la terrassa al carrer Sant Josep
Oriol núm.25 at. 2a.
20/04/2012
MARC PERALTA FERNANDEZ - Llicència d'obres
per rehabilitació de piscina a l'Av. Santa Maria núm.49.
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D2012AJUN000428
D2012AJUN000429
D2012AJUN000430
D2012AJUN000431
D2012AJUN000432
D2012AJUN000433
D2012AJUN000434
D2012AJUN000435
D2012AJUN000436
D2012AJUN000437
D2012AJUN000438
D2012AJUN000439
D2012AJUN000440
D2012AJUN000441
D2012AJUN000442
D2012AJUN000443
D2012AJUN000444
D2012AJUN000445
D2012AJUN000446
D2012AJUN000447
D2012AJUN000448
D2012AJUN000449
D2012AJUN000450
D2012AJUN000451
D2012AJUN000452
D2012AJUN000453
D2012AJUN000454

20/04/2012
JOAN TRAITE VIDAL - Llicència d'obres menors
per reforma de paviment del terra de formigó i pavimentar i donar
juntes a 18m2 de terra de gres al c/ Lluis Folch i Torres,14.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0005852.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0005853.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0005854.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/005857.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006066.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0005859.
20/04/2012
Aprovació bestreta Serveis Técnics C00101
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006060.
20/04/2012
Aprovació bestreta Tresoreria
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/006061.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/006679.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006115.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006069.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006064.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006152.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0005860.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006124.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006123.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006096.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006118.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006097.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/006612.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006119.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006156.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006099.

contra

contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra
contra

20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006098.
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D2012AJUN000455
D2012AJUN000456

20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006120.
20/04/2012
Estimació de les allegacions presentades contra
denúncia per infracció de trànsit. Expedient 08214/0006100.

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2012EMIS000007 AL D2011EMIS000008 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2012EMIS000007
D2012EMIS000008

12/04/2012
12/04/2012

Aprovar les operacions de despesa.
Aprovar operacions no pressupostàries.

A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2012TEAT000013 AL D2012TEAT000016 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2012TEAT000013
D2012TEAT000014
D2012TEAT000015
D2012TEAT000016

05/04/2012
05/04/2012
pressupostàries.
18/04/2012
20/04/2012

Aprovar la relació I00081 d'ingressos.
Aprovar la relació I00082 d'operacions no
Aprovar la relació I00102 de despeses.
Aprovació bestreta La Massa

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2012MUSE000006 AL D2012MUSE000011 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2012MUSE000006
D2012MUSE000007
D2012MUSE000008
D2012MUSE000009
D2012MUSE000010
D2012MUSE000011

14/03/2012
Compensació de deutes museu
23/03/2012
Contractació de conserges per a l'obertura del
Museu Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt.
05/04/2012
Aprovar la relació I00103 d'operacions no
pressupostàries
12/04/2012
Aprovar la relació de despeses I00102
18/04/2012
Adhesió al conveni de collaboració amb la
Diputació de Barcelona i el Museu Arxiu de Vilassar de Dalt per
exhibir l'exposició itinerant "Art i Guerra"
20/04/2012
Aprovació bestreta Museu

11.- Precs i preguntes.

El Sr. Solà formula els precs següents:
1. Beques Educació. Recorda que al Ple d’octubre es van aprovar les ordenances
municipals, i que es parlava de poder cobrir els costos dels serveis. Diu que es
varen abstenir perquè eren partidaris d’ajustar aquestes taxes i incorporar-hi
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tarifació social i preus de serveis públics bàsics en algunes d’elles. També comenta
que els va sorprendre que les beques que venien del Consell Comarcal per al servei
de menjador es reduïen de manera important, cosa que ha provocat que només
s’hagin atorgat 9 de les 62 beques que es van sol·licitar i que complien amb els
requisits. Comenten que lamenten aquesta situació i preguen a la regidoria que
informi sobre quines línies d’ajut, a banda d’aquestes beques, s’estan plantejant per
atendre el màxim possible de gent necessitada.
2. Mesures polítiques o estratègiques a l’Àrea d’Esports. Comenta que al Ple de
febrer ja van preguntar sobre aquesta qüestió, però que varen constatar que
segurament no es van explicar prou bé perquè preguntaven sobre projectes polítics i
es va contestar en base al per què de les subvencions sol·licitades a la Diputació.
Declara que volen insistir en saber quina és la política pública que té l’Ajuntament
en relació a l’Esport, en especial a curt termini.

La Sra. Lidia Martínez formula els precs següents:
1. Campanya per mantenir el poble net. Comenta que és una bona iniciativa, però
prega a l’Ajuntament que prediqui una mica amb l’exemple i que es tregui la
pancarta de matriculació de l’escola que hi ha a la rotonda de l’entrada del poble.
2. Grafítis a la porta lateral de Can Rafart. Prega que es netegin i que es posi algun
tipus de vigilància per evitar que la casa estigui en la situació en què es troba.

El Sr. Rucabado formula els precs següents:
1. Ocupació dels joves. Recorda que al Ple de febrer ja van preguntar sobre què es
tenia pensat en relació al Pla Local de Joventut per a aquest any. Comenta que els
hagués agradat sentir a parlar dels seus àmbits d’actuació: social i d’autonomia.
Afegeix que també haguessin volgut que la regidora hagués parlat de les quantitats
assignades a Joventut i ressalta especialment que no es destina res per a la inserció
dels joves al món laboral. Diu que jovent és sinònim d’iniciativa, d’inventiva, de
projectes en xarxa, etc. Comenta que no han sabut trobar les eines que el PIJ ha
creat per a la recerca d’ofertes de feina, cosa que sí han fet altres PIJS, tot i que
creuen que segurament hi són. Com a prec demana que la Regidoria de Joventut
informi de quines són les prioritats polítiques quant al desenvolupament del Pla
Local de Joventut i les activitats que d’ell se’n deriven per a 2012.

2. Taxa de recollida de residus. Recorda que a la moció en què es van aprovar les
ordenances, entre les justificacions dels increments de preus es parlava de la
tendència a cobrir els costos dels serveis, entre ells el de la brossa, en un 7,5%. Diu
que ells es van abstenir perquè són partidaris d’un millor ajustament de moltes de
les taxes i d’una tarificació social. Comenta que s’han sorprès amb l’increment de
les taxes de la recollida selectiva. Diu que els ingressos previstos són de 952.400 € i
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les despeses previstes són de 935.180 €. Exposa que la realitat és que hi ha un
superàvit del 2% que no justifica l’increment desmesurat de la taxa. Com a prec
demanen a la Regidoria de Medi Ambient o a la d’Economia, que detalli el cost
real de tots els serveis i quina tarificació social o subvencions específiques planteja
la Regidoria en aquest tema.

La Sra. Ruhí respon la qüestió plantejada en relació a la llar d’infants i diu que estava
previst que es repartís el cost entre l’Ajuntament, la Generalitat i les famílies.
Recorda que l’aportació de la Generalitat s’ha rebaixat pràcticament en un 40% i que això
ha obligat a incrementar les taxes en un 20% per al 2012-2013, que suposen uns 18€/mes
per nen.
També confirma que la reducció de les subvencions del Consell Comarcal en beques ha
estat impressionant. Diu que s’han tramitat 62 i que només s’han atorgat 9.
Exposa que davant d’aquesta realitat han intentat des de Serveis Socials entrevistar-se amb
les famílies, mirar de repartir els diners concedits entre les 62 o entre les famílies que
estiguin més necessitades.
Afegeix que estan en converses amb les empreses que porten els menjadors escolars per fer
uns preus especials a les famílies que estiguin en pitjor situació i que ja estiguin valorades
per Serveis Socials.
Explica que s’han demanat altres subvencions a la Diputació i a la Generalitat, tot i que
encara no es té resposta.
Respecte al prec sobre les pancartes diu que no s’ha acabat el període de matriculació, sinó
el de preinscripció, i que van valorar si es treien o no i al final van decidir mantenir-les fins
al 18 de maig, data en què finalitzen les matrícules.

La Sra. Martínez li replica que la resta d’escoles ja les han tret, i que aquesta està a la
rotonda i mig caiguda.
El Sr. Solà pregunta en relació a si l’Ajuntament el que fa és tramitar les beques que venen
d’altres administracions, i no destina partides pròpies per atorgar ajuts i la Sra. Ruhí li
confirma que és tal i com ell diu.

La Sra. Ninet explica que la política esportiva a curt termini, amb el pressupost disponible,
bàsicament consisteix en valorar les prioritats que hi ha en relació a la sobredimensió que
té el poliesportiu, i intentar derivar algunes activitats a altres equipaments perquè no es
concentri tot en aquesta instal·lació.
Comenta que no es poden cobrir les pistes exterior perquè no es disposa de pressupost.
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Pel que fa al prec Joventut, explica que hi havia una persona subvencionada que es
dedicava a fer aquestes tasques, i afegeix que ara no hi és perquè no es va concedir
subvenció.
Comenta que la tècnica de Joventut fa altres feines i no està capacitada per ocupar-se
d’aquestes qüestions.
Exposa que des del Consell Comarcal s’està treballant sobre el tema.

El Sr. Adell comenta el tema de les taxes de les escombraries i diu que ho fan directament
des d’Hisenda i que a l’hora de fer els càlculs van tenir en compte diferents variables com
per exemple la venda de material reciclat, les bonificacions en el rebut per utilitzar la
deixalleria mancomunada, etc.
El Sr. Oliva li diu al Sr. Rucabado que no hi ha superàvit en el servei de la brossa. Li
demana que li passi els números que ha fet i que els tècnics se’ls miraran.
El Sr. Solà diu que a les seves intervencions fan una part expositiva, i que li sap greu que
amb tot el que diuen la regidora es perdi i no sàpiga què és el que se li demana.
Insisteix en què no volen parlar de l’esport federatiu i que el que volen saber és sobre les
polítiques que poden afectar a gent gran, etc.
La Sra. Ninet respon que per treballar aquests aspectes s’han fet els consells, i que és allà
on s’han de tractar i tothom pot aportar idees.

El Sr. Cusidó agraeix al secretari que li hagi lliurat la resposta d’un prec anterior. També
diu que té coses pendents com són l’informe de Secretaria en relació a l’article 23 de la
Llei 39/2011 i la qüestió sobre els càrrecs electes amb dedicació parcial que van fer vaga.
A continuació formula els precs següents:
1. Ordenança de Convivència Ciutadana. Comenta que en el moment que es va
aprovar la modificació de l’Ordenança el seu grup va demanar que fos amb caràcter
retroactiu, i que això va ser acceptat. Afegeix que mentre s’està tramitat aquesta
modificació s’estan produint unes actuacions i s’estan tramitant dos expedients que
no contemplen l’esperit dels acords del Ple. Com a prec demanen que se
suspenguin transitòriament els expedients sancionadors iniciats fins que sigui de
plena vigència l’acord i la retroactivitat que va aprovar el Ple, per evitar situacions
injustes i discriminatòries.
2. Dia de les Esquadres al Teatre de la Massa. Comenta que el passat dia 18 d’abril
es va celebrar aquest acte institucional i diu que la població va ser literalment
envaïda per mossos/es de les comarques del Maresme, Barcelonès i Vallès. Exposa
que aquests actes requereixen d’un mínim de qualitat en l’organització i en el
respecte a la incidència del dia a dia dels ciutadans. Fa notar que aquest dia hi havia
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mercat setmanal, per la qual cosa l’aparcament va ser un caos. També diu que es
van reservar les places de la Vila i del Teatre i l’aparcament de la Quintana. Explica
que han tingut moltes queixes i diu que s’està transmetent una mala imatge a qui
ens visita. Com a prec demanen que quan s’organitzin esdeveniments de gran
concentració o d’impacte social es preguin mesures adequades o que es renuncií a
organitzar determinats actes que ens poden sobrepassat per la complexitat
d’organització. També demanen que s’informi del cost econòmic (costos directes i
indirectes) que ha suposat per a l’Ajuntament aquest acte i dels beneficis que
s’hagin pogut produir.
3. Campanya “Per un Vilassar net”. Comenta que els sembla bé la campanya i que
hi donen suport. Afegeix però, que no sempre s’ha de traspassar tota la
responsabilitat a la ciutadania. Diu que en els darrers temps la major incidència de
brutícia al carrer són les restes orgàniques dels animals de companyia, però que
això també és degut a què no hi ha bosses en els sanecans per cobrir la demanda.
Manifesta que pot semblar frívol però que la gent ha manifestat que abans, quan no
n`hi havia, utilitzaven les que obtenien dels supermercats, però que ara no se’n
donen. Conclou que això fa més indispensable que es disposi de bosses als
sanecans. Reconeix que potser la distribució s’ha de fer d’una altra manera, però
que és cert que cal fer alguna cosa al respecte. Com a prec demanen que busqui les
solucions pràctiques per col·laborar amb la ciutadania i mantenir el poble net.

El Sr. Adell respon que li sembla lamentable que pel fet que no ho hagi bosses la gent deixi
que els seus gossos defequin al carrer. Li diu que ell hauria de cridar l’atenció a aquestes
persones i que la gent hauria de ser més cívica.
Explica que justament amb la campanya que està fent l’Ajuntament el que es pretén és que
la gent no embruti.
Manifesta que admet la seva part de culpa pel fet que ara no es disposi de bosses, tot i que
estan encarregades, però li diu al Sr. Cusidó que és una mica demagog.

El Sr. Cusidó insisteix en què s’han de posar els elements.
L’alcalde contesta en relació als informes que queden pendents i diu que ja se li lliuraran.
En relació al tema del caràcter retroactiu de la modificació de l’ordenança de convivència
ciutadana, diu que en un cas concret s’ha pogut ajustar la proposta inicial i que es
compromet a comprovar l’altre cas amb el secretari.
Pel que fa al tema de la celebració del Dia de les Esquadres diu que per qüestions de
seguretat la línia d’actuació va venir condicionada.
Afegeix que, un cop es va veure quin era el grau d’ocupació, es va decidir que si hi ha via
un cotxe d’un particular en els aparcaments esmentats no se’l sancionaria, ni se l’enduria la
grua.
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Manifesta que ell entén que va ser un acte important, tot i que hi hagi persones que no ho
comparteixin, i comenta quines són les funcions i les activitats que desenvolupen els
MMEE.
El Sr. Cusidó insisteix en què les coses es facin bé perquè aquestes persones que han
vingut a un acte concret, hi tornin un altre dia per visitar les coses que tenim al municipi.
Afegeix que la gent del poble pateix una sèrie d’inconvenients i en canvi no es treu cap
benefici de cara al futur.
El Sr. Yelo explica que es va fer un reconeixement als MMEE i també es va reconèixer la
heroïcitat de gent de la societat civil que ha actuat quan s’ha produït algun delicte.
En relació al tema del cost respon que és el d’una cessió, que va tenir lloc des de les 10 del
matí i fins les 14 h.

La Sra. Julià formula els precs següent:
1. Col·locació d’enganxines. Comenta que està d’acord amb la iniciativa sobre la
neteja, però demana que no s’ompli el poble d’enganxines perquè acabaran
arrencades i per terra.
2. Vehicles aparcats avui a Can Rafart. Pregunta que per què hi havia aquests
cotxes i demana que això no torni a succeir perquè és un parc i no un aparcament.

La Sra. Ninet diu que no hi ha enganxines i que no n’hi haurà.
Explica que hi ha unes falques publicitàries per la ràdio, que la notícia està penjada al web
i que es faran uns cartells que es posaran en els llocs indicats que té instal·lats
l’Ajuntament a les dependències municipals.
La Sra. Ruhí respon la qüestió sobre els cotxes de Can Rafart i diu que hi posen tot de la
seva part perquè això no passi, però que és inevitable que hi hagi persones a les quals s’ha
d’acompanyar fins la porta pels seus problemes de mobilitat, etc.
Comenta que ja s’ha avisat a la responsable de la porteria i del bar perquè informin que no
es pot aparcar allà.

Torn de preguntes
El Sr. Solà formula les preguntes següents:
1. Nou mercat de Can Robinat. Comenta que al Ple de desembre van fer un prec en
relació a aquest mercat. Recorda que el regidor d’Economia va contestar que havia
passat la revisió de bombers i que estava tot contrastat, i diu que ara han vist en un
registre d’entrada d’aquest mes, presentat per SORLI, que hi ha un informe de la
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Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament on diu que
s’havien detectat vuit deficiències, algunes d’elles greus, i que la conclusió era
desfavorable. Afegeix que a l’informe annex de l’enginyer també es constata que
les mesures de seguretat i evacuació del pàrquing són deficients. Comenta que això
a nivell tècnic vol dir que, si hi ha un edifici obert sense un acta de comprovació
favorable, aquest està incomplint la legislació i s’hauria de tancar. Diu que s’han
anat succeint diferents entrades i sortides de documents entre l’Ajuntament i
SORLI per resoldre els temes. Explica que es deia que és un edifici amb certificat
final, i que, per tant, això donaria legalitat a l’activitat, però que alhora es veu que
aquesta construcció no compleix ni amb les condicions de la llicència d’obres i que,
a més a més, no s’ha demanat la primera ocupació. Fa notar que aquesta és una
situació més greu del que en principi era només passar la revisió de bombers.
Comenta que el passat mes de febrer l’alcalde va fer un decret en què es requerien
moltes coses a SORLI, i que les respostes que han vist són que no en farà cap
perquè diu que tot està perfecte. Li pregunta a l’alcalde que què pensa fer al
respecte.
2. Publicitat al web en relació a les visites del castell durant la Festa dels Màrtirs.
Comenta que ja se sabia que, un cop aprovat el conveni, es plantejaria el procés de
contractació extern, i que, tenint en compte els terminis, seria impossible que
estigués finalitzat per la Festa Major. Afegeix que ells creien que, igual que s’ha
estat fent a La Fornaca, o al Museu, s’aplicarien mesures específiques i que seria la
gent del Museu qui faria aquestes visites guiades. Fa l’observació que no han vist al
conveni que es digui que ha de ser una empresa externa qui s’encarregui d’això.
Comenta que van llegir al diari El Punt de diumenge que el regidor deia que
aquesta Festa Major no s’obriria el castell. Manifesta que consideren que com a
mínim, via el web municipal, l’Ajuntament s’hauria d’excusar.
3. Accions cíviques de la ciutadania. Diu que consideren que hi ha espais suficients
perquè els gossos puguin anar a fer les seves necessitats i tinguin una tasca de
socialització. Informa que han tingut alguna queixa de què en algun d’aquests
espais públics ara s’han anat produint una sèrie de prohibicions, que van reduint els
espais. Comenta que si es demana una acció cívica de la ciutadania, creuen que
també s’ha de donar resposta perquè la puguin portar a terme, i que no saben què és
el que s’està plantejant.

La Sra. Martínez formula les preguntes següents:
1. Obres a la Plaça del Teatre. Comenta que s’han assabentat que s’ha demanat un
pressupost a una empresa per fer aquestes obres i pregunta si és veritat i amb quina
partida es pensa pagar.
2. Bombes d’aire condicionat a la casa de Can Rafart. Pregunta si no s’ha pogut
trobat un lloc millor per col·locar-les que no estigui tan a la vista.
3. Conveni amb el Parc de la Serralada Litoral. Comenta que han vist que s’ha
signat un conveni amb el Parc on figura que s’ha de pagar un 50% i que el Sr. Adell
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va informar que es volia arribar a un acord en què per comptes de pagar amb
diners, es pagués amb la feina. Pregunta d’on s’han tret els 12.800€ que hi figuren i
de quina partida han de sortir.

El Sr. Rucabado formula les preguntes següents:
1. Modificació de l’ordenança reguladora de la venda no sedentària. Comenta que
la seva modificació es fonamentava en la dinamització del comerç local, i que ells
van fer notar que, si es tractava d’una proposta tècnica de millora del reglament i no
una discussió sobre l’emplaçament del mercat, hi estaven a favor, perquè creien que
l’emplaçament adient del mercat setmanal mereixia una major informació,
especialment després del fiasco de les dues actuacions en la via pública: la del
canvi de sentit de la circulació del carrer Sants Màrtirs i la del carrer Bilbao.
Recorda que el regidor va dir que no s’estava votant la nova ubicació del mercat,
malgrat que es va justificar una nova ubicació per encabir un major nombre de
parades, poder facilitar l’accés al pàrquing de Can Manyer o per causar menys
molèsties als veïns. També esmenta que es va dir que el propi consell sectorial de
Promoció Econòmica havia de presentar alternatives prou interessants que
s’estaven estudiant encara. Diu que s’han sorprès en veure que l’Ajuntament ha
notificat via anunci oficial un acord de Junta de Govern Local amb el nou
emplaçament del mercat setmanal, adoptat una setmana després de la primera i
única convocatòria del Consell Sectorial i quinze dies abans del Ple. Pregunten si la
seva regidoria pensa rectificar aquesta aprovació i donar la possibilitat al Ple, al
Consell Sectorial i a la ciutadania de poder fer efectiu el que pregonen de la
participació ciutadana en la definició i seguiment de les polítiques públiques.

L’alcalde respon en relació al tema dels gossos i diu que és cert que hi ha zones que han
deixat de ser pipicans, perquè potser no eren massa adients o perquè generaven queixes per
part del veïnat, però que s’ha de poder buscar una alternativa. Comenta que s’està
treballant amb ADEA i que calcula que d’aquí al proper Ple segurament ja podran tenir les
localitzacions.
En relació al castell diu que han de poder clarificar aquest punt en web, però que el que ha
passat és que no s’ha arribat a temps per clarificat la gestió, però que també cal dir que el
problema no és que el museu pugui suplir conjunturalment aquest itineriari, sinó que s’ha
de fer de manera digna i de manera que ja des de l’inici es faci bé. També diu que tampoc
s’ha pogut arribar a cap acord circumstancial amb el marquès perquè ha esta fora de viatge,
i que no es tractava d’entrar un momentet per veure el pati i el castell i tornar cap al carrer.
Conclou que van valorar que era millor no forçar la màquina i concentrar el màxim
d’esforç a la primera setmana de juliol.
En relació al mercat de Can Robinat diu que és un procés que està costant molt, i que en
tota l’operació hi ha un conjunt de variables tècniques, algunes de les quals serveixen més
per bloquejar que no per ajudar a què les coses funcionin. Comenta que des del punt de
vista tècnic es poden posar condicions per banda i banda, algunes de les qual acaben sent
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difícils de garantir, com a mínim per la formulació presentada, i diu que l’única fórmula
que ha trobat per anar encarant la qüestió és reunir-se, no només amb els tècnics, sinó
també amb la propietat, per anar desbloquejant aquests punts concrets.
El Sr. Solà comenta que el que els preocupava és l’informe de la Direcció General de
Prevenció contra Incendis.
L’alcalde contesta que la resposta que es té del propietari és que es farà el que l’informe
determina, i que hi ha un compromís de fer-ho.
El Sr. Adell respon la qüestió plantejada en relació al conveni signat pel parc, en què figura
que l’Ajuntament es farà càrrec del 50% de la quota, que són uns 12.000 €, i diu que
encara no s’ha produït el pagament, però que hi ha una sèrie de partides d’on es poden
treure els diners.
Diu que això estava previst quan es va aprovar el pressupost, però que no sabien la
quantitat.
La Sra. Ninet contesta la pregunta sobre l’aire condicionat de la casa de Can Rafart i diu
que ho comentarà amb els tècnics per saber si s’han posat allà per algun motiu concret i per
si es poden col·locar en un altre lloc.
En relació al PUOSC de Mestra Viladrosa diu que sortirà l’any 2013 i que no sap res en
relació a la Plaça del Teatre.
L’alcalde comenta que, donat que hi ha hagut queixes del veïnat de la Plaça del Teatre
perquè la gent va amb monopatins, per allà, etc, van demanar un pressupost per mirar de
quina manera amb un material tou podria cobrir la plaça.
Afegeix que el pressupost ara no es pot assumir, però que es tindrà en compte aquesta
possibilitat per amortir el soroll.
El Sr. Oliva, pel que fa al tema del comerç, respon que el tema mercat es va tractar al
Consell Sectorial de Promoció Econòmica, que es va debatre amb l’associació de
botiguers, que hi ha un acord en què es van incorporar una sèrie de propostes, que també es
va parlar amb els veïns que s’estaven queixant i que es va passar la informació als
paradistes i conclou que es va fer tot el procés.

El Sr. Cusidó recorda que resta pendent de resposta la segona pregunta que va fer al Ple
passat, que era en relació a l’usdefruit de la finca del carrer Mestra Viladrosa.
A continuació formula les preguntes següents:
1. Pagament rebut IBI. Comenta que durant el mes de març s’ha carregat el primer
pagament de l’IBI 2012, i que les dades que figuren als rebuts domiciliats no
permeten identificar la finca de l’objecte pel qual es tributa. Diu que aquest rebut és
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del tot legalment inacceptable per fer les properes declaracions de la renda.
Demanen que s’editi una carta informativa de l’errada, que s’adjunti la còpia
correcta del rebut o certificat de pagament amb les dades complertes i revisat que
contingui tots els camps claus per identificar el tribut. Pregunta que per què s’ha
produït aquesta errada administrativa.
2. Decrets estimatoris de recursos de sancions viàries. Comenta que ha vist
diversos decrets en aquest sentit i que els xoca que en aquestes sancions l’agent
actuant es ratifica en els fets, l’instructor també, i fins i tot hi ha un informe extern i
de Secretaria que diu que això no és correcte. Manifesta que pensen que això és un
comportament irregular i volen que s’expliqui perquè s’han resolt favorablement
quan tots els informes així ho desaconsellen. A continuació li recorda a l’alcalde
que a l’Administració Pública el fet de saltar-se els informes i els procediments té
conseqüències. Demana que s’expliquin aquests procediments.
3. Actuacions a fer. Explica que la situació econòmica és delicada però que hi ha
petites actuacions que ben gestionades poden millorar la qualitat de vida i les
expectatives dels ciutadans i ciutadanes. Diu que les tapes de la Riera de Targa
tornen a amargar la convivència veïnal pel soroll que fan els cotxes quan passen,
que s’ha reduït el nombre de contenidors selectius al centre del poble (Ptge. de la
Rosa i c/ del Mercat), que cal fer una revisió urgent dels senyals de trànsit verticals
(comenta a que al c/ Genís, cruïlla amb c/ Sant Antoni, el cediu el pas està en sentit
contrari al del trànsit), i que els senyals horitzontals estan en mal estat i poden
provocar accidents). Pregunta que per què no es fan aquestes petites actuacions, que
no requereixen gaire diners, però que alleugerien el dia a dia dels veïns.
El Sr. Oliva respon respecte als rebuts de l’IBI i diu que consta la referència cadastral, però
que la gent no pot identificar-la perquè no saben què és.
Comenta que s’està parlant amb l’entitat que els ha fet per resoldre el problema.
L’alcalde contesta en relació a la qüestió de les sancions i diu que, després de diversos
informes que ha demanat en relació a què va passar, ha pres una decisió a partir d’un criteri
molt bàsic que és quan es pot provar objectivament que hi havia hagut permissivitat en el
cas del carrer Avi Riera i Balears, cosa que es pot valorar per una qüestió quantitativa i
comparativa en els darrers cinc anys de sancions a la zona. Explica que donat que va haver
una concentració de multes puntual en aquell moment, que va generar una reacció
ciutadana que mesura positivament en el fet de dir que no estan en contra de les sancions
perquè si, sinó en el fet que hi hagi anomalies constants d’aquest estil. Comenta que, pel
motiu que sigui, en aquell moment es van concentrar aquestes sancions. Reconeix que és
cert que des del punt de vista procedimental té un conjunt de recomanacions que
certifiquen el fet que s’ajusten a llei, però que considera que cal una decisió conjuntural i
meditada que va explicar-se, tal i com figura a la memòria d’Alcaldia, per una qüestió molt
bàsica, que és condicionada a què es tingui clar que són unes normes universals que ha de
complir tothom i que a partir d’ara s’han de buscar alternatives, però que les normes s’han
de complir. Diu que no pot haver disparitat a l’hora de sancionar, en funció de l’espai, del
territori de Vilassar de Dalt. Conclou que estima les multes com a excepcionals i
conjunturals i que proposa la seva retirada.
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Fa notar que només afecta a aquestes, perquè hi ha motivació suficient, i no al conjunt de
sancions que es van posar al mes de gener, ni a totes les demandes que s’han presentat.
Diu que cal un nou reglament d’ordenació viària i de gestió de l’espai públic i un consell
de prevenció i seguretat que ha de poder unificar el conjunt de veus que hi ha a Vilassar de
Dalt per estar d’acord respecte a la política pública en aquesta matèria.
La Sra. Ninet respon la qüestió relativa als soroll de les tapes a la Riera de Targa i diu que
hi ha una altra regidora de l’anterior mandat que potser podria explicar aquest tema perquè
era de la seva àrea.
Respecte als senyals horitzontals diu que han començat a repintar per la zona de la
Fornaca, i que s’anirà fent de mica en mica per tot el poble.
En relació al tema de les tapes, afegeix que l’ACA va informar que s’haguessin pogut
posar unes altres tapes i no aquestes.
El Sr. Cusidó insisteix en què aquesta qüestió s’ha de resoldre.
El secretari contesta la pregunta relativa a la casa del carrer Mestra Viladrosa i diu que a
l’expedient consta l’informe de Secretaria on s’acredita que l’òrgan competent en aquest
cas és l’alcalde.
Li diu al Sr. Cusidó que té l’expedient a la seva disposició a la Secretaria.
També li comenta que tot l’expedient, abans de procedir al Decret d’adjudicació d’aquestes
adquisicions es va trametre a la Direcció General d’Administració Local, i es va esperar a
tenir l’informe favorable.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.

El secretari,

Vist-i-plau
L’alcalde

Gustau Roca Priante

Xavier Godàs Pérez
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