Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 2/2012

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
23 de febrer de 2012.
de les 20:00h. a les 24:00h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godàs Pérez
Benet Oliva Ricós
Xavier Yelo Blat
Joan Adell Pla
Ferran Lorca Gruart
Maria Lluisa Ruhí Planas
Inmaculada Ninet Galofré
Francesc Solà 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
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2012.
2. Modificació de les condicions dels préstecs a llarg termini concertats en el seu moment
amb la Caixa Penedès.
3. Assumpte: Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva dels pressupostos generals per
a 2012.
4. Resolució al·legacions presentades contra acord Ple 26 gener 2012 pel qual es va
resoldre deixar sense efecte l'encomana de gestió de determinats serveis a la societat
municipal VISERMA, Serv. i Mant. SLU, per assumir-ne la seva gestió per l'Ajuntament.
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la
propietat dels Castell de Vilassar per a la realització de visites guiades.
6. Iniciar un expedient per declarar la caducitat de la concessió demanial per a l'explotació
del bar del Poliesportiu Municipal.
7. Nomenament dels representants del Consell Sectorial de Comerç i Promoció
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Econòmica.
8. Creació Comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte del Reglament municipal
de Protocol.
9. Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NNSS de Vilassar de Dalt a l`àmbit
de la unitat de zona d'equipaments del sector de Can Olla i reclassificació de sòl a l'àmbit
contigu al complex esportiu del camp de futbol.
10. Dedicació d'un espai en record i recuperació de l'historiador vilassarenc Ramon Ferrer i
Tolrà.
11. Moció de CIU sobre el nomenament dels representants municipals del Consell
Municipal de Cultura.
12. Moció contra la reforma laboral imposada pel Govern de l'Estat.
13. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
14. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de gener de 2012.
L’alcalde dóna la benvinguda al Ple de gener.
La Sra. Julià dice que según el articulo 85.2 del Reglamento de Organización i
Funcionamiento, en lugar preferente del salón de plenos debe estar colocada la esfinge de
su Majestad el Rey y que, al no estar colocada, pide que se ponga en su sitio.
L’alcalde diu que s’inicia el Ple i mentrestant es buscarà.
El Sr. Rucabado diu que a la pàgina 16, al segon paràgraf, tercera línea, on diu: “com es
deia a l’acord de partit”, hauria de dir: “com es deia a l’acord de govern”.
Comenta també que a la pàgina 17, al tercer paràgraf, tercera línea, s’ha de suprimir la “a”
que hi ha al final de la línea.
Diu que al mateix paràgraf a la penúltima línea on diu albarans hauria de dir “el balanç”.
El Sr. Cusidó manifesta que a la pàgina 6, al setè paràgraf, on diu “els ciutadans estan
pagant aproximadament”, manca afegir: “estan pagant un increment d’aproximadament”.
L’alcalde sotmet l’acta a votació, la qual s’aprova per unanimitat.

2.- Modificació de les condicions dels préstecs a llarg termini concertats en el seu
moment amb la Caixa Penedès.
Assumpte: Modificació de les condicions dels préstecs a llarg termini concertats en el
seu moment amb la Caixa Penedès.
Moció presentada per: Equip de govern

2

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000020
Assumpte.

Modificació de les condicions dels préstecs a llarg termini concertats en el seu moment
amb la Caixa Penedès.
Antecedents

1. Al llarg dels últims Plens, en execució de les previsions pressupostàries per a 2012, i del
Pla de Sanejament Financer vigent, s’ha procedit a reestructurar el deute que aquest
Ajuntament té contret amb diverses entitats financeres, concretament s’han refinançat
els préstecs contrets amb el Banco de Santander, Banc de Sabadell i Catalunya Caixa.
2. La finalitat d’aquesta reestructuració és ajustar l’amortització financera dels préstecs
amb la capacitat que té l’ajuntament de generació de recursos per a poder fer front a tots
els pagaments preferents entre els que s’inclouen les quotes d’amortització del deute.
3. Atès que considerem que la ràtio de capacitat del retorn del deute ha d’estar situada
entre 10 i 15 anys, es proposa una reestructuració de les condicions del deute, en el
sentit d’ajornar la data de venciment de les seves operacions financeres i situar-la entre
12 i 15 anys, a la vegada que s’inclouen entre dos anys de carència.
4. Es presenten avui a aprovació les modificacions de les operacions de préstec que
l’Ajuntament té formalitzades amb Caixa Penedès:
Operacions Caixa Penedès
Operació
Import nominal inicial
Finalitat
Data inici
Data venciment prevista inicialment
Saldo a pendent a data d’avui
Referència Tipus d’interès
Diferencial actual (marge)
Tipus últim període

A
0545.52500.00001.7
750.000,00 €
Inversions
08/10/2009
08/10/2024
739.295,37 €
Euribor 3 mesos
230 pb
3,673%

B
0545.52520.00001.5
400.952,00 €
Inversions
29/12/2010
29/12/2025
400.952,00 €
Euribor 3 mesos
275 pb
4,250%

Es proposa l’aplicació a cada una de les operacions, d’una mancança de les
amortitzacions capital per un període de 24 mesos, i es fixa el seu venciment els anys
2027 i 2028 respectivament, així, les condicions de les noves operacions seran les
següents:
Operacions Caixa Penedès
Operació
Nou Import nominal inicial
Finalitat
Data inici
Data venciment prevista inicialment
Saldo a pendent a data d’avui

A
0545.52500.00001.7
739.295,37 €
Inversions
XX/03/2012
08/10/2024
739.295,37 €

B
0545.52520.00001.5
400.952,00 €
Inversions
XX/03/2012
29/12/2025
400.952,00 €
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Referència Tipus d’interès
Nou Diferencial actual (marge)
Establiment mancança capital
Nou venciment
Comissió d’estudi
Comissió d’obertura
Formalització
Garanties

Euribor anual
Euribor anual
315 pb
315 pb
24 mesos
24 mesos
XX/XX/2027
XX/XX/2028
0,10%
0,10%
0,75%
0,75%
Secretari Ajuntament / Notari
Les pròpies de l’ajuntament.

5. L’interventor ha emès els corresponents informes preceptius, per a la modificació de les
condicions de cada un dels préstecs que s’assenyalen.
Fonaments de dret

1. Articles 21 i 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
2. Articles 48 a 55 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Proposta d’acord

1. Aprovar la substitució dels préstecs concertats amb Caixa Penedès, que es detallen al
punt 4rt. de la relació de fets, el resum de les condicions financeres dels quals és el
següent:
Operacions Caixa Penedès
Operació
Nou Import nominal inicial
Finalitat
Data inici
Data venciment prevista inicialment
Referència Tipus d’interès
Nou Diferencial actual (marge)
Establiment mancança capital
Nou venciment
Comissió d’estudi
Comissió d’obertura
Formalització
Garanties

A
B
0545.52500.00001.7 0545.52520.00001.5
739.295,37 €
400.952,00 €
Inversions
Inversions
XX/03/2012
XX/03/2012
08/10/2024
29/12/2025
Euribor anual
Euribor anual
315 pb
315 pb
24 mesos
24 mesos
XX/XX/2027
XX/XX/2028
0,10%
0,10%
0,75%
0,75%
Secretari Ajuntament / Notari
Les pròpies de l’ajuntament.

2. Condicionar la formalització d’aquestes operacions a l’autorització preceptiva de la
Direcció General de Política Financera i Assegurances, del Departament d’Economia i
Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el Decret 94/1995 de 21 de febrer
i l’Ordre ECF/138/2007 de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals.
3. Facultar l’alcalde de l’Ajuntament, Sr. Xavier Godàs i Pérez , per que una vegada
obtinguda l’autorització anterior, pugui subscriure els documents necessaris per la
formalització dels contractes corresponents.
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El Sr. Oliva diu que es tracta de l’última operació de les que s’han anat succeint durant les
últimes sessions plenàries i que amb aquesta es compleixen les previsions que hi ha al
pressupost i al mateix temps es comença a preparar el pressupost per a l’exercici 2013.
Explica que en aquesta operació s’aconsegueix una carència de 24 mesos i que els tipus
d’interès passen de 270,30 punts i 275 punts respectivament a 315, que és el diferencial
actual que hi ha al mercat.
Afegeix que a partir d’aquesta operació la càrrega financera assoleix uns nivells més
assumibles per a les possibilitat actuals i al mateix temps els períodes d’amortització
s’ajusten als que són recomanables, que són entre 10 i 15 anys.
El Sr. Rucabado diu que al Ple del mes de desembre es va presentar la novació dels
préstecs concertats amb el Banc de Sabadell i amb el Banc de Santander i al ple de gener la
corresponent amb els préstecs de Catalunya Caixa.
Anuncia que, igual que en les anteriors ocasions, CIU votarà a favor de la moció perquè el
refinançament del deute actual, tant pel que fa a l’agrupament de préstecs com pel que fa a
l’ampliació del període d’amortització, és una opció vàlida per alliberar recursos i obtenir
una mica més d’aire davant la complicada situació econòmica que s’està patint.
Explica que al Ple anterior va comentar que les condicions amb les que s’havia renegociat
el deute amb Catalunya Caixa acabaria amb la càrrega d’interessos dels propers anys
perquè es passava d’un tipus d’interès del voltant del 3,5 % a pagar-ne el 6 %, a canvi
només de guanyar un any de carència.
Referent a les condicions amb Caixa Penedès diu que hi ha algunes coses que els han
sorprès, com per exemple que s’ha canviat l’índex de referència, ja que s’ha passat de
l’euríbor 3 mesos a euríbor 12 mesos. Diu que l’increment dels diferencials amb 85 punts
de base en un préstec i 40 punts de base en l’altre són bastant reduïts.
Explica que aquests dos punts que ha comentat fa que el tipus d’interès passi al 3,67 %3,70 %, que estava actualment i un 4,25 % a l’altre préstec, a un 5 %. Afegeix que hi ha
una comissió d’obertura i una comissió d’estudi que suposa uns 10.000 € que no estaven
previstos i que s’inclouen dos anys de carència d’interessos i a més s’afegeixen tres anys
en el venciment final de les operacions.
Diu que CIU pensa que no es tracta d’una modificació de condicions, sinó de la substitució
dels préstecs actuals per dos de nous, amb unes condicions més avantatjoses per la caixa.
Manifesta la seva sorpresa sobre que els préstecs que tenien pitjors condicions
econòmiques per a l’Ajuntament (Caixa Penedès) ara passin a ser els que tenen les
condicions més favorables.
Pregunta per què no es van aconseguir unes condicions com aquestes amb Catalunya Caixa
donat que, tal com van comentar a l’anterior Ple, l’operació amb Catalunya Caixa només
aportava un any de carència a canvi d’un increment de gairebé el 200 % del tipus d’interès.
Afegeix que aquesta modificació allarga en dos anys la carència i en un any el termini
d’amortització i que per aquest motiu CIU votarà a favor de la moció.
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El Sr. Cusidó anuncia que, tal com ja van fer amb les altres modificacions, s’abstindran,
perquè refinançar i no amortitzar vol dir allargar el problema dos anys més.
Afegeix que es paguen més interessos i més comissions i que s’aconsegueix un termini
més ampli que fa que la bola es faci més gran i vagi passant de govern en govern suposant
un problema per al futur.
Manifesta que la CEV pensa que cal reduir el deute, no allargar el problema i fer
pressupostos que suposin un estalvi per tal de poder eixugar el deute històric i el deute a
curt termini que no s’ha reconegut en el pressupost de l’exercici 2012.
La Sra. Julià manifesta que no vol intervenir.
El Sr. Oliva explica que les finances municipals es troben en una situació complicada i que
s’ha de buscar la manera de poder pagar. Afegeix que s’ha de negociar amb els bancs que
l’Ajuntament té concertats i que en aquesta ocasió s’han aconseguit millors condicions,
cosa que a les altres operacions anteriors no va ser tant fàcil.
El Sr. Cusidó manifesta que espera que d’aquí a dos anys, quan s’acabi aquesta carència,
no s’hagi de fer ús d’aquesta renovació i es faci una política econòmica diferent perquè no
s’hagi de passar una altra vegada per aquesta situació de pagar uns crèdits amb uns
interessos que són prohibitius i que a més l’Ajuntament no es pot permetre.
El Sr. Oliva puntualitza que el context de bonança en el que es renovaven préstecs al passat
no té res que veure amb l’actual en què no es pot pagar.
El Sr. Cusidó insisteix en què s’ha de fer una política d’estalvi que no torni a portar a
aquesta situació de refinançar i de fer una política econòmica com la que s’ha anat fent fins
ara.
El Sr. Oliva recorda que per primera vegada en molts anys el pressupost 2012 inclou
estalvi net positiu.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC, PSC i CIU i tres abstencions dels regidors de la CEV i PP.

3.- Assumpte: Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva dels pressupostos
generals per a 2012.
Assumpte: Assumpte: Resolució
pressupostos generals per a 2012.

d'al·legacions

i

aprovació

definitiva

dels

Moció presentada per: Equip de govern
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000029

Assumpte: Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva dels pressupostos generals per a
2012.
Relació de fets

1. Al Ple ordinari del dia 26 de gener de 2012 es va aprovar inicialment el Pressupost
General per a l’exercici de 2012.
2. Per anunci publicat al BOP del dia 30 de gener de 2012, es va obrir el termini
d’informació pública de 15 dies, per examinar l’expedient i presentar reclamacions
davant del Ple.
3. Durant aquest termini els Srs. Francisco Ruiz Palomino i Salvador Viada Pons de Vall,
com a delegats de personal de l’empresa Viserma Serveis i Manteniments, SLU i el Sr.
Antonio Baena López en nom i representació del Comitè Unitari del personal de
l’Ajuntament; el Sr. Joan Mora Bosch, en nom i representació del Consorci digital
Maresme i el Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en nom i representació de la Corporació
Electoral Vilassarenca, han presentat diverses una al·legacions.
4. Per part de Secretaria, Intervenció i Recursos humans s’ha emès l’informe que també
figura a l’expedient.
Fonaments de dret

Articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Articles 2 a 23 del RD 500/90.
Proposta d’acord

1. Inadmetre a tràmit l’al·legació presentada pels representants de personal de
Viserma i president del Comitè Unitari de l’Ajuntament, en data 16 de febrer de
2012, amb registre d’entrada E2012000491, en base a l’informe conjunt de
secretaria, intervenció i RRHH que s’adjunta.
2. Estimar l’al·legació presentada pel Sr. Joan Mora Bosch, en nom i representació del
Consorci digital Mataró Maresme, en data 16 de febrer de 2012, amb registre
d’entrada E2012000493, efectuant la modificació que es detalla en la taula de
l’apartat quart, sense alterar l’import global del pressupost, en base a l’informe
conjunt de secretaria, intervenció i RRHH que s’adjunta.
3. Desestimar les al·legacions presentades en data 13-02-2012, amb registre d’entrada
E2012000499, pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en nom i representació de la
Corporació Electoral Vilassarenca, en base a l’informe conjunt de secretaria,
intervenció i RRHH que s’adjunta.
4. Aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici de 2012, les plantilles
de personal que es detallen al Pressupost, en els termes de l’aprovació inicial, i les
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Bases d’execució del Pressupost general per a 2012, el resum del qual per capítols
és el següent:
Ajuntament de Vilassar de Dalt
ESTAT D'INGRESSOS
Imports

Capítol

Descripció

I

IMPOSTOS DIRECTES

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

2.612.113,00

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.054.258,00

V

INGRESSOS PATRIMONIALS

VI

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

4.429.370,00
60.000,00

926.600,00
0,00

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII

ACTIUS FINANCERS

550.903,74
0,00

IX

PASSIUS FINANCERS

0,00
10.633.244,74

ESTAT DE DESPESES
Capítol

Descripció

I

DESPESES DE PERSONAL

Imports
4.486.723,46

II

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

3.119.051,00

III

DESPESES FINANCERES

406.000,00

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

778.366,54

VI

INVERSIONS REALS

872.180,00

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

125.903,74

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS

0,00
598.020,00
10.386.244,74

SUPERÀVIT

247.000,00

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

Imports
0,00
0,00
3.800,00
96.603,06
0,00
0,00
3.115,00
0,00
0,00
103.518,06
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ESTAT DE DESPESES
Capítol Descripció
I
DESPESES DE PERSONAL
II
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
III
DESPESES FINANCERES
IV
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
VI
INVERSIONS REALS
VII
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
VIII
ACTIUS FINANCERS
IX
PASSIUS FINANCERS

Imports
87.363,06
12.860,00
180,00
0,00
3.115,00
0,00
0,00
0,00
103.518,06

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

Imports
0,00
0,00
510,00
74.317,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.827,83
Imports
51.362,83
23.465,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74.827,83

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

Imports
0,00
0,00
20.000,00
115.450,65
55.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.650,65

ESTAT DE DESPESES

9

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Capítol
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX

Descripció
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

Imports
113.250,65
76.400,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
190.650,65

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

Imports
0,00
0,00
253.000,00
434.500,00
229.675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
917.175,00
Imports
632.585,08
123.500,00
51.589,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
807.675,00

5. Publicar el Pressupost general per a l’exercici de 2012 de forma resumida per capítols
en el BOPB, taulell d’anuncis i web municipal.
6. Notificar aquest acord, en la part que els afecta, i adjuntant còpia de l’informe conjunt
de secretaria, intervenció i RRHH, també en la part que els afecta, a tots els qui han
presentat al·legacions.
7. Indicar que contra l’aprovació definitiva del pressupost, es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la publicació de
l’edicte referit al punt anterior, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.

El Sr. Oliva explica que l’aprovació definitiva del pressupost que es planteja avui tanca
una etapa, ja que fa dos anys que no hi havia un pressupost vigent.
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Explica que hi ha hagut quatre al·legacions durant el període d’exposició pública i que
totes elles han estat informades pels tècnics de l’Ajuntament (Intervenció, Recursos
Humans i Secretaria) i que en base a aquests informes s’han resolt.
Referent a l’al·legació de la incorporació del nou interventor d’habilitació nacional diu que
hi havia una persona interessada en ocupar la plaça però que ja ha comunicat a
l’ajuntament que no vindrà.
Diu que als expedients del Ple figuren els informes emesos pels tècnics municipals que
aclareixen cada al·legació presentada.
El Sr. Rucabado diu que, quan es va presentar el pressupost el passat mes de gener, CIU ja
va anunciar que era un pressupost que naixia amb un gran problema conceptual.
Referent a l’al·legació presentada pel Consorci Digital Mataró Maresme diu que els
estatuts del Consorci no preveuen la condició de membre en suspensió i que això implica
que s’ha d’incorporar al pressupost la quantitat de 16.954 € com a dotació econòmica per a
satisfer la quota corresponent a l’any 2012.
Afegeix que això vol dir que cap regidor de l’equip de govern s’havia mirat els estatuts del
Consorci abans de prendre la decisió de retirar-ne la quota i que la solució que es pren,
quan no han passat trenta dies de l’aprovació provisional del pressupost, és que ja s’ha
d’introduir la primera modificació de crèdit per subsanar l’error i que la partida que n’ha
sortit perjudicada és la que correspon als casals d’estiu.
Diu que tot això demostra la fragilitat del pressupost i pregunta que si la partida dels casals
d’estiu es pot minorar en 20.000 €, per què no s’havia fet d’entrada.
Comenta que s’han revisat els altres convenis i diu que també s’ha de fer la previsió del
Consorci de Promoció Turística i del de Localred . Afegeix que durant el transcurs de l’any
hi haurà moltes modificacions de crèdit per manca de previsió en el pressupost.
Declara que CIU pensa que el pressupost està fet al revés perquè bona part de la despesa i
la regularització del dèficit del 2010 depenen dels ingressos atípics, que a conseqüència de
la seva volatibilitat i inseguretat no s’haurien de contemplar mai per quadrar un pressupost.
Quant a la tercera al·legació presentada per la CEV, diu que s’ha respost que: “el
pressupost d’ingressos d’una entitat local està format per la previsió dels recursos que
l’entitat espera obtenir l’any, per finançar les despeses que figuren al pressupost de
despeses”, segueixen dient que: “ els imports que figuren al pressupost d’ingressos són una
estimació o previsió a diferència del pressupost de despeses que suposen el límit d’una
autorització per gastar”.
Manifesta que en aquesta resposta hi ha alguna cosa que grinyola perquè per una banda es
diu que el pressupost d’ingressos és una previsió, però en canvi s’ha obviat que ha de ser
una previsió real, sense comptar amb els ingressos atípics.
Continua dient que la limitació d’autorització per gastar l’han de marcar els ingressos reals,
aquells amb els quals se sap que es pot comptar. Diu que com que tot això l’equip de
govern ja ho sap, s’afegeix un paràgraf on s’explica el que passaria si no es realitzen els
ingressos atípics, sense parlar de les conseqüències reals.
Afegeix que CIU pensa que no hi cap pla B si els ingressos atípics no es compleixen i que
tampoc es parla del més que probable dèficit del 2011.
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Insisteix en què durant l’exercici 2012 s’hauran de fer moltes modificacions de crèdit, que
faran evident que aquest pressupost ha nascut mort.
Finalment anuncia que CIU votarà en contra de la moció.
El Sr. Cusidó diu que a tots els pressupostos es preveu un estalvi net, però que el problema
és quan es liquida el pressupost i aquest estalvi net canvia el seu signe i deixa de produir
estalvi.
Referent a l’audiència pública que es va fer, diu que la idea és bona però que, si l’any
vinent es fa, hauria de ser abans d’aprovar el pressupost, perquè aquest any ja s’havia
aprovat inicialment i havia finalitzat el període d’exposició pública.
Quant a la resolució d’al·legacions, diu que es tracta d’un pressupost continuista, que no
preveu cap retallada estructural i que això no permetrà fer el pagament del deute, que està
en tres milions o 5 cinc si s’afegeix Viserma.
Afegeix que això vol dir que en breu hi haurà un altre pla de finançament perquè el
pressupost no és real.
Explica que l’al·legació que va presentar la CEV referent a la possible incorporació de la
interventora d’habilitació nacional era de sentit tècnic, i afegeix que no hi havia partida si
s’hagués donat el cas.
Referent a la segona al·legació presentada per la CEV, diu que hi hauria d’haver una
partida, al pressupost de Viserma, d’aproximadament 100.000 € per al procés concursal del
2012 i que no hi és.
Comenta que el que també ha dit la CEV a les seves al·legacions és que no es pot ampliar
la plantilla de l’Ajuntament i en canvi s’ha incorporat el personal de Viserma, cosa que
vulnera l’article 23 de la Llei 39/2011 de pressupostos generals de l’estat, que limita la
contractació de personal a les administracions públiques.
Afegeix que l’informe de Recursos Humans s’hauria de revisar atès no s’ha tingut en
compte l’article 23 de contractació.
Pel que fa a les al·legacions que presenta el personal de l’Ajuntament, diu que no s’han
admès a tràmit perquè, d’acord amb l’informe, el que al·leguen no és motiu per recórrer el
pressupost d’acord amb la normativa. Afegeix que, això no obstant, el contingut de
l’al·legació és sobre la incorporació del personal de Viserma a l’ajuntament i la
discriminació a l’hora de decidir quin personal es traspassa i quin no.
La Sra. Julià manifesta que no vol intervenir.
El Sr. Oliva diu que hi ha un pressupost, en el que l’equip de govern hi creu i que
evidentment hi haurà problemes per portar-lo a la pràctica, però que s’ha aconseguit fer un
pressupost amb unes reduccions importants, amb una millora en l’eficiència de la despesa,
amb un conjunt de mesures que permeten un millor control de la despesa municipal, ja que
s’han fet plans de viabilitat per diferents serveis.
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Explica que s’ha informat al comitè unitari sobre la necessitat de fer els traspassos de
personal de Viserma a l’Ajuntament per tal de garantir una major viabilitat a Viserma i per
això es traspassa la piscina i l’OTM.
Diu que a més té com a finalitat, en el cas de la piscina, poder fer un concurs per buscar
una gestió per tercers i en el cas de l’oficina tècnica, incorporar-la més fàcilment a la nova
unitat tècnica per poder gestionar més informació per poder assumir millor el servei de
recaptació.
Referent a les taxes de reposició i les qüestions d’increment de plantilla, respon que segons
l’informe de Recursos Humans, això s’explica des d’una òptica de grup municipal.
Diu que d’ingressos atípics al pressupost sempre n’hi ha hagut i que aquest any s’ha
plantejat de manera que aquells que estan inclosos al pressupost siguin factibles i hi hagi
un “timing” si no descarrila.
Afegeix que s’utilitzen 247.000 € d’aquests ingressos per cobrir el forat de l’exercici 2010
perquè ho preveu la llei i que no es preveu el dèficit 2011 perquè s’haurà de fer en el seu
moment, amb el corresponent pla de sanejament per fer viable les finances municipals.
Quant als consorcis diu que ja es va dir quan es va presentar que es plantejava una postura
per negociar. Explica que, per exemple, l’aportació de la TDT s’ha reduït de 28.000 € a
17.000 € o que s’està fent un replantejament del Consorci Turisme Maresme.
Comenta que també s’està pendent d’aclarir com queda el tema del consorci Parc Serralada
Litoral. Diu que la partida ja hi era per previsió.
Conclou dient que s’ha fet un treball important que suposa un punt de partida per
aconseguir unes finances municipals sostenibles.
El Sr. Rucabado pregunta que si amb el TDT hi ha hagut una negociació, perquè s’ha posat
al pressupost 0 i si es tracta d’una postura de força o per enganyar al personal.
Pregunta també quantes partides amagades hi ha donat que hi ha partides preparades per
subsanar els zeros del pressupost i que s’han posat com a mesures de força per pressionar a
qui ho ha de cobrar. Afegeix que més que un pressupost, sembla una partida de cartes.
Quant als ingressos atípics diu que CIU es queixa precisament que sempre s’hagi fet
d’aquesta manera i que s’està jugant amb foc perquè en èpoques de recessió els ingressos
atípics són molt perillosos i en aquest cas amaguen la falta de presa de decisions dràstiques
i necessàries per solucionar el problema de les finances de l’Ajuntament.
El Sr. Cusidó diu que aquest pressupost és continuista i amb ingressos atípics i vol recordar
que l’any passat CIU va sortir de l’equip de govern, per aquests pressupostos d’ingressos
atípics i que tots els grups de l’oposició, inclòs OXV, van votar en contra.
Comenta que al 2011 ja s’adjuntava la previsió de tancament i hi havia una desviació del
pressupost d’ingressos d’aproximadament 4.000.000 d’euros. Afegeix que els ingressos
que hi va haver al 2011 van ser 8.500.000 € i que probablement siguin els mateixos per
aquest exercici 2012 i diu que, tenint en compte que el pressupost és de 10.600.000 €, ja hi
ha una mancança d’efectivitat de poder ser operatiu.

13

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Insisteix en què no s’està fent una reducció real de la despesa i que si no es fa ara, s’haurà
de fer més endavant i més dràstic.
El Sr. Oliva puntualitza que hi ha una reducció de la despesa del 32 %. A continuació
explica que quan s’acaba un tipus d’ingressos, s’ha de tenir el talent suficient per tenir
capacitat de generar ingressos atípics que permetin mantenir el nivell de serveis, perquè la
ciutadania el que espera és que el govern sigui capaç de mantenir el màxim nivell de
serveis possibles i per això cal generar recursos i que, per tant, la finalitat de plantejar
atípics és per aconseguir això.
Afegeix que s’ha contemplat un conjunt de mesures que permeten generar aquests majors
ingressos i que al mateix temps permeten reduir la despesa i això no és continuisme sinó
donar un salt. Comenta que això marca una pauta i respecta tot un conjunt d’acords als
quals s’han arribat.
Manifesta la seva sorpresa de què algú es pugui sorprendre perquè el regidor d’Hisenda
faci de negociador, ja que unes de les funcions claus en la política és saber negociar.
Puntualitza que s’està negociant per intentar mantenir un nivell de serveis amb un cost més
reduït.
El Sr. Rucabado diu que no veu enlloc la reducció de la despesa en un 32 %.
El Sr. Cusidó li diu al Sr. Oliva que negocií millor per què hi ha coses que no porta bé,
com és el vitalici de 3.000 € mensuals per una casa de poble i els 136.000 € anuals per la
recollida de voluminosos.
El Sr. Oliva puntualitza que el contracte de la recollida de voluminosos acaba d’aquí a dos
anys i que és un servei que funciona..
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC i PSC i sis vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP.

4.- Resolució al·legacions presentades contra acord Ple 26 gener 2012 pel qual es va
resoldre deixar sense efecte l'encomana de gestió de determinats serveis a la societat
municipal VISERMA, Serv. i Mant. SLU, per assumir-ne la seva gestió per
l'Ajuntament.
Assumpte: Resolució al·legacions presentades contra acord Ple 26 gener 2012 pel
qual es va resoldre deixar sense efecte l'encomana de gestió de determinats serveis a
la societat municipal VISERMA, Serv. i Mant. SLU, per assumir-ne la seva gestió per
l'Ajuntament.
Moció presentada per: Equip de govern
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000030
Assumpte

Resolució de les al·legacions presentades contra l’acord de Ple de 26 de gener de 2012 pel
qual es va resoldre deixar sense efecte l’encomana de gestió de determinats serveis a la
societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió
per l’Ajuntament.
Relació de fets

1. Per acord de Ple de data 26 de gener de 2012 es va aprovar deixar sense efecte
l’encomana de gestió -dels serveis que a continuació es relacionen- a la societat
municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne la seva gestió, i el
personal adscrit, per part de l’Ajuntament.
Serveis que assumeix l’Ajuntament:




Piscina municipal – annex I/4-1 del contracte programa.
Servei d’informació cadastral – annex I/5-2.
Oficina Tècnica Municipal – annex I/5-3.

2. El dia 16 de febrer de 2012 va finalitzar el període d’informació pública d’aquest
expedient. Durant aquest període d’al·legacions s’ha presentat un escrit el dia 16 de
febrer de 2012 per part dels delegats de personal de la societat municipal Viserma,
Serveis i Manteniments SLU, i del president del Comitè Unitari del personal de
l’Ajuntament, amb núm. de registre d’entrada E2012000490.
3. En ús de la facultat d’autoorganització de l’ajuntament concretada en la memòria
d’alcaldia de data 13 de gener de 2012 pel que respecta als tres serveis que es proposa
recuperar per part de l’ajuntament, i vist l’informe conjunt de secretaria, intervenció i
recursos humans relatiu al procediment, proposo al Ple desestimar les al·legacions
presentades i aprovar definitivament deixar sense efecte l’encomana de gestió
d’aquests tres serveis gestionats per Viserma, per assumir-los l’Ajuntament amb el
personal que hi estava adscrit.
Fonaments de dret

- Art. 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
- Arts. 22.2.f), i 85.ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local.
- Art. 52.2.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Art. 44 de l’Estatut dels Treballadors.
Proposta d’acord
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1. Desestimar les al·legacions presentades el dia 16 de febrer de 2012 per part dels
delegats de personal de la societat municipal Viserma, Serveis i Manteniments SLU, i
del president del Comitè Unitari del personal de l’Ajuntament, en base a la memòria
d’alcaldia i informe conjunt de secretaria, intervenció, i recursos humans, ambdós
documents de data 13 de gener de 2012, i l’informe conjunt de secretaria, intervenció i
recursos humans de data 21 de febrer de 2012 de resolució d’al·legacions, que
s’adjunten amb aquest acord.
2. Aprovar definitivament l’acord per deixar sense efecte l’encomana de gestió efectuada a
favor de la societat municipal de capital íntegrament local, Viserma, Serveis i
Manteniments SLU a través del contracte programa aprovat en sessió plenària de 27 de
març de 2008, dels serveis detallats al punt primer de la relació de fets d’aquest acord.
3. Assumir la gestió dels serveis detallats al punt primer i el personal de Viserma adscrit a
aquests serveis i que es detalla en relació adjunta, de conformitat amb l’art. 44 de
l’Estatut dels Treballadors, que s’incorporarà a l’Ajuntament en les condicions laborals
actuals, amb efectes a 1 de març de 2012.
4. Notificar el present acord als treballadors de Viserma afectats per aquest acord, als
representants dels treballadors de Viserma i al Comité Unitari de personal de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
5. Comunicar aquest acord a Viserma, Serveis i Manteniments, SLU i a RRHH de
l’Ajuntament.
El Sr. Lorca diu que aquest punt és una continuació del pressupost, atès que en ell es
plantejava deixar sense efecte l’encomana de serveis de la gestió de la piscina i de l’oficina
tècnica municipal i el servei d’informació cadastral.
Explica que una vegada aprovat el pressupost s’ha d’aprovar aquest punt .
Referent a les al·legacions que es van presentar diu que estan degudament contestades les
sis a l’informe adjunt de Secretaria, Intervenció i Recursos Humans, on es justifica el
motiu pel qual es desestimen i que és el següent:
-

Quant a la resolució de la primera al·legació diu que la decisió està motivada i per
tant tramesa per correu electrònic als representants de personal i que ja es va tractar
a les diferent reunions amb el comitè unitari i delegats personals de Viserma els
dies 27 de desembre de 2011 i 3 i 9 de gener de 2012, i que per tant sí que hi va
haver comunicació.

-

Referent a la segona al·legació diu que la informació que es demanava ja constava
expressament als fonaments de dret primer i segon de l’informe conjunt de
Secretaria, Intervenció i Recursos Humans, que formava part de la documentació
que s’havia enviat per correu electrònic, tant al comitè d’empresa com als
representants de personal de Viserma el dia 20 de gener de 2012.

-

Pel que fa a la tercera al·legació diu que el que diu la resolució és que és decisió del
Ple, com a màxim òrgan de representació municipal, deixar sense efecte una
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encomana de gestió i que està per sobre del formalisme d’una comissió que no s’ha
reunit per aquests efectes.
-

Quant a la quarta al·legació diu que resulta indiscutible que els treballadors que es
proposa traspassar a l’Ajuntament estan adscrits als serveis els quals es deixa sense
efecte l’encomana i per tant està més que justificat.

-

Pel que fa a la cinquena i sisena al·legació explica que el punt principal està en què
la potestat d’autoorganització que exerceixen els òrgans de govern de
l’Ajuntament, quan s’executen els termes establerts per les normes aplicables tal i
com es va posar de manifest a l’informe de 13 de gener i en aquest mateix, no pot
quedar a l’arbitrarietat de possibles situacions futures. Afegeix que està més que
justificat i és de rebut desestimar les al·legacions presentades pels diferents
estaments.

El Sr. Solà diu que CIU ja va comentar que no entenien el perquè d’una d’aquestes
assumpcions (piscina municipal) i no d’altres també deficitàries, en una empresa municipal
immersa en un expedient de concurs de creditors i molt menys per què l’Ajuntament havia
d’assumir un personal quan tenia personal suficient per a aquesta gestió.
Explica que també es va comentar que segur que algú incidiria en el compliment o no de
l’Estatut del treballadors (art. 44), atès que ja va succeir així al mes d’abril i s’havia
d’evitar al·legacions en aquest sentit però que es torna a caure en la mateixa pedra.
Respecte a l’escrit presentat pels delegats de personal de Viserma i el president del Comitè
Unitari del personal de l’Ajuntament, diu que insisteixen en què no se’ls ha informat
convenientment i que la resposta a l’al·legació és remetre als fonaments, ja comentats per
la Regidoria, d’un correu enviat al comitè d’empresa el dia 20 de gener, és a dir quatre dies
després de l’aprovació de la moció a la Comissió Informativa i només tres dies abans del
Ple.
Quant a la tercera esmena diu que té a veure amb la no redacció d’un informe de la
Comissió de seguiment i avaluació i que els raonaments de resposta són fluixos, ja que es
diu que com que no s’han reunit mai ara no cal reunir-se. Pregunta si és de compliment que
aquest informe es faci.
Pel que fa a la quarta esmena manifesta que CIU discrepa en la resposta atès que, després
d’un estudi d’anys anteriors, no han trobat cap plaça d’administratiu C1 que estigui adscrit
al servei d’informació cadastral, a l’oficina tècnica municipal o al de la piscina municipal.
Demana que s’aclareixi si aquesta persona està adscrita a aquests serveis encomanats donat
que no té res a veure si la tècnica està vinculada a un contracte de relleu d’un jubilat parcial
i afegeix que l’administratiu no està en cap dels tres serveis on s’ha fet el traspàs.
Finalment diu que a la resposta de la cinquena i sisena al·legació es parla de subjectivitats i
que en una societat municipal en concurs, i de futur incert, algú pot pensar que es
protegeixen a tres treballadors. Puntualitza que a dia d’avui ningú pot garantir que la
plantilla laboral de l’Ajuntament estigui salvada de cap problema i aquí li dóna la raó a
l’equip de govern.
Afegeix que vol creure que els motius d’aquest traspàs no són subjectius i que el fet que
l’equip de govern hagi anunciat la immediatesa d’un conveni per a l’externalització del
camp de futbol no ha de suposar que la problemàtica sigui similar respecte a la dels
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treballadors de la piscina. Puntualitza que era un dels serveis anomenats a l’al·legació i que
per això n’ha fet esment i també per si serveix de justificació raonada, a la qüestió
plantejada en aquesta esmena, per debatre l’afirmació que en ella es diu de criteris no
homogenis i discrecionalitat intencionada.
Anuncia que no recolzaran la proposta d’acord i que hi votaran en contra.
El Sr. Cusidó diu que la CEV no va presentar al·legacions, però que ja va dir al seu
moment que no es podia contractar segons l’art. 23 i subsegüents i entenen que no es pot
produir aquesta incorporació de personal per aquesta limitació.
Manifesta que al comitè se li hauria d’haver comunicat amb 10 dies d’antel·lació per tal
que pogués presentar l’escrit que cregués oportú abans de prendre l’acord i que està regulat
a l’estatut dels treballadors i és d’obligat compliment.
Puntualitza que es tracta d’una decisió unilateral de l’Ajuntament el fer-ho sense una
negociació prèvia amb els representants dels treballadors.
Insisteix en què no es pot incorporar aquest personal a la plantilla de l’Ajuntament perquè
la tasca que realitzen aquestes persones no és una necessitat bàsica i a més, el contracte de
relleu té unes limitacions específiques i entén que en aquest cas no es pot traspassar el
servei de gestió i menys a una entitat com és l’Ajuntament, que ha d’incorporar els seu
personal per concurs-oposició.
Anuncia que votaran en contra de la moció.
La Sra. Julià manifesta que no vol intervenir.
El Sr. Lorca explica que el fet que es traspassi la piscina, i per tant el personal que
comporta la seva gestió, és per la decisió de dur a terme el concurs d’externalització del
servei i que es creu, segons els estudis que s’han fet, que serà molt més fàcil i ràpid dur a
terme aquest concurs si la gestió està encomanada al propi Ajuntament.
Per altra banda diu que la gestió de la piscina per part de l’Ajuntament farà que
disminueixi el dèficit que Viserma pugui tenir per la gestió d’aquest servei.
En relació a la manca de reunió amb el comitè unitari diu que els darrers sis mesos hi ha
hagut una reunió per mes entre el govern i representants sindicals (comitè unitari i
representants dels treballadors) i a totes elles des del primer dia s’ha estat plantejant que és
el que es pretenia fer i que es plantejava el traspàs de la piscina i de l’Oficina Tècnica
Municipal a l’Ajuntament. Afegeix que tot i que possiblement no hi ha hagut cap reunió
formal amb el comitè unitari, els representants dels altres organismes són gairebé els
mateixos i per tant n’estaven assabentats.
Pel que fa a la manca d’adscripció de la plaça de C1 a l’OTM diu que la tasca que està
desenvolupant la persona que es traspassa a l’ajuntament és: Oficina Tècnica Municipal i
gestió de cadastre i que actualment està realitzant la mateixa feina a Viserma. Afegeix que
altres tasques que ha fet quan Viserma ha estat duent a terme promocions immobiliàries
són la gestió de control, direcció tècnica i supervisió d‘aquestes obres.
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Diu que respecte el contracte de relleu, ja en el seu moment quan es va plantejar, i es
buscava un rellevista, es va estar comentant aquest punt, tant amb Diputació com amb
Seguretat Social, sobre si hi hauria la possibilitat, en cas que s’absorbís aquest personal per
part de l’Ajuntament, si es podria fer o no i en quines condicions.
Explica que la resposta va ser que si es donés el cas de l’absorció del servei on estaven
adscrites aquestes persones per una altra empresa o pel propi Ajuntament, l’única condició
era que havien de passar a l’altre empresa o a l’Ajuntament les dues persones (el jubilat
parcial i la persona que estava duent a terme el contracte de relleu).
El Sr. Solà diu que, pel que fa a l’al·legació del comitè unitari, hagués estat bo que
haguessin assistit al Ple per tal que intervinguessin.
Insisteix en què s’han mirat el pressupost de Viserma i no han trobat cap plaça
d’administratiu C1, adscrit a la piscina, ni a l’OTM, durant els dos últims anys.
Quant a la subjectivitat diu que CIU no ha discutit els serveis que s’han de treure sinó que
no entenen el traspàs d’aquesta persona, ja que la justificació de què és necessitava per
redactar un plec de condicions no és vàlida perquè ja estava fet i que, en relació al control
posterior, ja hi havia tècnics suficients a l’Ajuntament per realitzar aquesta tasca.
El Sr. Cusidó insisteix en què el més legal hagués estat que l’empresa adjudicatària de
l’externalització de la piscina adscrigués directament el personal.
Afegeix que la CEV creu que no es pot assumir el personal perquè no és una servei bàsic ni
obligatori.
Quant al que ha dit el Regidor que es fa per disminuir el dèficit diu que no és un problema
de l’Ajuntament i que aquest ja està prou endeutat i no s’han de fer mesures que
contribueixin a incrementar aquest dèficit. Diu que hi altres vies alternatives que s’haurien
d’haver fet en el seu moment.
Referent a l’al·legació del comitè unitari insisteix que el que s’ha incomplert són els
requisits bàsics regulats per l’Estatut dels Treballadors.
Comenta que la CEV ha demanat a Recursos Humans que es revisés una sèrie de qüestions
tècniques i que lamentablement no han rebut resposta abans del Ple.
Adverteix que les persones que votin a favor d’aquesta moció, en el cas que aquestes
qüestions siguin errònies, poden incórrer en alguna il·legalitat.
El Sr. Lorca diu que per respondre les al·legacions presentades hi ha un informe conjunt
d’Intervenció, Recursos Humans i Secretaria i que l’equip de govern confia plenament amb
els tècnics de l’Ajuntament.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb set vots a favor dels
regidors del GEVD, OXV, ERC i PSC i sis vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP.
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5.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i la
propietat dels Castell de Vilassar per a la realització de visites guiades.
Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Vilassar de
Dalt i la propietat dels Castell de Vilassar per a la realització de visites guiades.
Moció presentada per: Equip de govern

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000021

Assumpte: Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
i la propietat del Castell de Vilassar per a la realització de visites guiades.
Relació de fets

El Castell de Vilassar de Dalt és un gran casal gòtic de tipus residencial, i un dels elements
patrimonials i històrics més importants de la vila. Tot i que el seu origen cal situar-lo entre
els segles X / XII, les diferents reformes al llarg dels segles, han donat com a resultat un
bell edifici de presència gòtica.
El castell va ser declarat monument històric artístic pel Decret de 3 de juny de 1931
(Gaceta 4.6.1931) i pel Decret de 22 d’abril de 1949 (BOE 5.5.1949) i, consegüentment,
gaudeix de la consideració de bé cultural d’interès nacional (BCIN), en la categoria de
monument històric, en virtut del que estableix la disposició addicional primera de la Llei
9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.
El castell de Vilassar va mantenir fins els anys 80 del segle XX un règim mensual
d’obertura, concretament el primer dimarts de mes al matí la propietat deixava visitar el
castell als grups de visitants. L’última visita concertada amb grups es va realitzar l’any
1994 en motriu del Congrés de Cultura del Maresme, en les seves jornades celebrades a
Vilassar de Dalt.
La propietat del castell i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt volen fomentar la divulgació i el
coneixement d’aquest element patrimonial tot respectant els espais destinats a usos
particulars dels propietaris.
Per assolir aquest objectiu s’ha considerat adient la subscripció d’un conveni de
col·laboració per a la realització de visites guiades al Castell de Vilassar de Dalt, partint de
la base de la resolució de la Direcció General de Cultura del 15 de setembre del 2003.
Vist l’informe del tècnic del Museu-Arxiu i del secretari, es proposa al Ple l’aprovació
d’aquest conveni.
Proposta d’acord

1. Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la
propietat del Castell de Vilassar per a la realització de visites guiades, que s’annexa.
2. Exposar al públic el conveni mitjançant anunci publicat al BOPB, taulell d’anuncis i
web municipal als efectes del seu general coneixement.
3. Notificar aquest acord a la propietat.
4. Comunicar aquest acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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El Sr. Oliva diu que es tanca un llarg procés que fa trenta anys que dura i que finalment es
complirà la sentència del Suprem. Explica que s’ha arribat a un acord en base a la
sentència dictada que preveu 11 dies de visita l’any, distribuïts entre la festa major dels
Sants Màrtirs i la primera setmana de juliol.
Comenta que suposa un pas endavant i que a partir d’aquí es tramitarà un sistema de visites
guiades, mitjançant una concessió i un plec de clàusules i afegeix que és un tema que
permet rellançar tots els aspectes de promoció de la vila que els diferent grups han anat
plantejant aquests anys Puntualitza que de moment aquest acord és per dos anys però que
espera que en un futur es puguin plantejar objectius més generosos. Insisteix que és un pas
de gegant per al municipi de Vilassar de Dalt.
El Sr. Solà manifesta la seva sorpresa perquè aquest tema, cabdal per al desenvolupament
patrimonial i cultural de Vilassar de Dalt, sigui portat pel regidor d’Economia, ara també
pel que es veu, regidor de patrimoni, i no pel regidor de Cultura, que té com a
competències la promoció cultural i el patrimoni artístic i històric, entre altres.
Diu que s’alegra que tres mesos després de la seva pregunta, en el Ple ordinari de
novembre de 2011, les converses molt avançades s’hagin traduït en realitat.
Reconeix el treball efectuat per la Regidoria i el Museu, així com l’esforç i comprensió de
la Direcció general de Patrimoni Cultural.
També manifesta la seva alegria davant la fermesa de la Direcció General davant
l’incompliment del deure que va comportar la imposició de multes coercitives al llarg de
l’any passat i a l’hora també la flexibilització de la pròpia Direcció en acceptar un conveni
restrictiu per Vilassar de Dalt i que ha permès un primer pas per gaudir del castell.
Comenta que CIU dubta que aquesta possibilitat sigui plena, donat que els serveis
territorials de la Direcció General de Patrimoni estan incoant un expedient de delimitació
de l’entorn de protecció del castell i que les noticies són que la proposta de l’Ajuntament
no es correspon del tot amb la proposta de la propietat d’adequar l’entorn del castell per a
l’organització de celebracions i esdeveniments privats.
Diu que el propietari del castell va entrar pel registre de l’ajuntament una instància per
organitzar celebracions i esdeveniments privats i afegeix que ara entenen la conformitat del
marquès i la urgència en la constitució de la nova Comissió de Patrimoni, atès que aquesta
haurà de donar el vistiplau definitiu a la transformació de l’entorn del castell en un espai
per banquets i cerimònies.
Afegeix que sempre es podrà presentar un informe tècnic, de l’arquitecte del castell, que
digui que les normes subsidiàries presenten una qualificació 1C per aquest espai i que entre
els usos admesos hi ha el recreatiu. Diu que no s’hauria d’oblidar que hi ha un pla especial
de patrimoni que estableix a la seva fitxa 28 el màxim nivell de protecció, tant pel que fa al
castell, declarat Bé Cultural i d’Interès Nacional, com el seu entorn, regulat aquest per
l’article 45 d’aquest pla, molt restrictiu en qualsevol actuació en aquest entorn i que creu
que això serà reforçat a la delimitació de la Direcció General de Patrimoni.
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Conclou dient que, això no obstant, s’alegren que s’hagi fet un pas endavant en la
recuperació d’un bé tant important per Vilassar de Dalt com és el castell i anuncia que
votaran a favor de la moció.
El Sr. Cusidó manifesta la seva alegria per aquesta bona notícia, després de tants anys, però
afegeix que el que els preocupa és que aquest conveni no té quantificat import econòmic i
que no hi ha partida al pressupost actual. Pregunta que quina és la previsió i si es farà la
modificació pressupostària corresponent.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
La Sra. Julià manifesta que no vol intervenir.
El Sr. Yelo vol puntualitzar que el Sr. Oliva és el regidor de patrimoni i ell és el regidor de
cultura i que les dues regidories estan treballant conjuntament.
El Sr. Oliva celebra que tots els grups estiguin d’acord, encara que pel to que ha utilitzat
CIU a la seva intervenció sembla que li sàpiga greu.
Vol puntualitzar que hi ha hagut una perfecta coordinació i col·laboració amb la Direcció
General de la Generalitat, amb el Museu i amb la Regidoria de Cultura, als quals agraeix
públicament la seva implicació, que ha conduït a aquest bon resultat.
Referent a l’activitat de restauració, a què feia esment el Sr. Solà, diu que es regirà pel que
diu la normativa vigent, amb coordinació amb totes les parts que hi tenen competència.
Quant a la qüestió econòmica explica que es tracta d’una concessió amb un plec de
clàusules i que l’objectiu és que la despesa de l’Ajuntament sigui zero.
El Sr. Solà insisteix en què es tracta d’un bon acord i que, si no hi ha cap problema amb la
delimitació i l’organització de celebracions i banquets privats, no hi posaran cap pega, però
que, això no obstant , si no compleix la normativa sí que en posaran.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

6.- Iniciar un expedient per declarar la caducitat de la concessió demanial per a
l'explotació del bar del Poliesportiu Municipal.

Assumpte: Iniciar un expedient per declarar la caducitat de la concessió demanial per
a l'explotació del bar del Poliesportiu Municipal.
Moció presentada per: Equip de govern

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

22

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000022

Assumpte: Iniciar un expedient per declarar la caducitat de la concessió demanial per a
l’explotació del bar del Poliesportiu Municipal.
Relació de fets

1. En data 31 de maig de 1994 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el plec de condicions
econòmiques i administratives i va convocar el concurs per a la concessió
administrativa de domini públic de l’explotació del bar del poliesportiu municipal.
Efectuat el concurs, la Comissió de Govern, en sessió de 5 de setembre de 1994, va
adjudicar el concurs al Sr. Ferran Canales i Ferret. En data 13 de setembre de 1994
es va formalitzar, en document administratiu, el contracte amb el Sr. Canales.
2. Per acord de Ple de 27 de juliol de 1995 es va resoldre prorrogar el contracte amb el
Sr. Canales pel termini de 2 anys. És a dir, fins el 4 de setembre de 1997, segons
consta al document de formalització de la pròrroga.
3. En data 28 de novembre de 1996 el Ple de l’Ajuntament va acordar modificar el
Plec de la concessió, i entre d’altres aspectes, es va afegir a la redacció inicial del
plec, la possibilitat de concedir noves pròrrogues de dos anys, amb el termini
màxim previst a la legislació vigent. Formalitzant-se, així, una nova prorroga fins el
dia 5 de setembre de 1999.
4. En data 27 d’abril de 1999 el Ple de l’Ajuntament va acordar modificar novament
el Plec de la concessió, i entre d’altres aspectes, es va modificar la redacció del plec
que ja s’havia modificat l’any 1996, relativa a la possibilitat de concedir noves
pròrrogues, aquesta vegada per termini de tres anys, amb el termini màxim previst a
la legislació vigent. Formalitzant-se, així, una nova prorroga fins el dia 5 de
setembre de 2002.
5. En data 25 de juliol de 2002 el Ple de l’Ajuntament va acordar una nova pròrroga
per un període de tres anys a comptar des del 6 de setembre de 2002 fins el 6 de
setembre de 2005. Quedant, per tant, el concessionari des d’aquell moment en
situació de precari. Per aquest motiu, s’ha considerat procedent iniciar un expedient
per poder declarar la caducitat de la concessió.
6. Vist l’informe de secretaria.
Fonaments de dret

Primer.- El règim jurídic aplicable a les concessions patrimonials és el següent:
•

Llei 33/20003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions
Públiques (LPAP), en aquells preceptes bàsics o d’aplicació plena (disposició
final segona).
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•
•
•
•
•

Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. Aplicable pel procediment
d’adjudicació de les concessions demanials.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (en endavant
LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (en endavant TRLMRLC).
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de les disposicions vigents en matèria de Règim Local.
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals (RPEL)

Segon.- Fonaments jurídics aplicats:
•
•

Clàusules quarta d) i vuitena 1.a) del Plec de condicions administratives per a la
concessió de l’explotació del Bar del poliesportiu municipal, modificat per
acords de Ple de 28 de novembre de 1996 i 27 d’abril de 1999.
Art. 71 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals (RPEL).

Proposta d’acord

1er.- INICIAR un expedient per declarar la caducitat de la concessió demanial per
l’explotació del bar del Poliesportiu Municipal a favor del Sr. Ferran Canales i Ferret per
haver finalitzat el termini de la concessió, en data 6 de setembre de 2005, d’acord amb la
clàusula vuitena 1.a) del Plec, sense dret a indemnització, d’acord amb l’informe de
secretaria.
2on.- ADVERTIR al titular que un cop declarada la caducitat de la concessió haurà de
desallotjar les instal·lacions municipals objecte de concessió en el termini de 30 dies
naturals, iniciant-se, si s’escau, l’expedient del desnonament administratiu, tal i com
preveu la clàusula quarta lletra d) del PCAP.
3er.- DECLARAR que el cànon anual corresponent a l’exercici 2012 serà liquidat
mensualment, i per mesos vençuts, fins a la data en que el concessionari desallotgi les
instal·lacions.
4art.- DONAR TRÀMIT D’AUDIÈNCIA al concessionari per termini de 10 dies hàbils, a
comptar de l’endemà de la notificació d’aquest acord (adjuntant l’informe de secretaria),
perquè pugui examinar l’expedient i al·legui el que cregui convenient a la defensa dels seus
drets i interessos.
5è.- COMUNICAR el present acord al concessionari.

La Sra. Ninet explica que, tal com diu la moció, la concessió del bar està caducada des del
6 de setembre de 2005 i que, per tant, en aquest procediment s’inicia l’expedient per
caducitat.
El Sr. Solà diu que aquesta situació reflexa una manera d’actuar: primer fer, després desfer
i finalment tornar a fer per reconduir l’errada inicial.
A continuació explica que el 31 de gener de 2012 va sortir publicat al BOP un anunci sobre
l’aprovació d’un plec de clàusules econòmiques i administratives particulars que havien de
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regir el procediment obert per la concessió demanial de l’explotació dels serveis de
restaurant-bar del poliesportiu municipal i que dos dies després es va publicar una
correcció d’errades de la publicació anterior.
Diu que posteriorment es va deixar en suspens l’aprovació del plec i es va començar
l’expedient que avui es tracta.
Comenta que s’inicia l’expedient per declarar la caducitat per l’explotació del bar amb
duresa i amb l’advertiment de desallotjar i desnonar les instal·lacions en un termini de
trenta dies des del moment en què es declari la caducitat i sense dret a indemnització.
També manifesta que això és conseqüència del descuit dels anys 2005, 2008 i 2011 dels
regidors d’esports que hi havia, que no van fer efectiva la resolució expressa d’una
concessió d’una nova pròrroga i sobretot a la bona voluntat de l’adjudicatari que tenia
prorrogada automàticament la concessió fins al 2008 primer, 2011 després i finalment fins
al 2014.
Diu que hi ha hagut deixadesa per part de l’Ajuntament, que ha continuat cobrant el cànon
amb l’actualització de l’IPC, i potser compartida per l’actual concessionari, tenint en
compte que, essent coneixedor de la situació, no consta que manifestés res per escrit.
Manifesta que aquesta no és la forma d’actuar d’un ajuntament, passant de la bona voluntat
de les persones per deixar-los fora de la seva activitat professional d’anys.
Li diu a la regidora que si ara es necessita reduir despeses i augmentar ingressos hi ha
d’altres maneres i que CIU creu fonamental mantenir la paraula donada pels diferents
regidors d’esports i alcaldia al concessionari actual del bar i regularitzar el conveni de
concessió com a mínim fins al 2014.
Anuncia que votaran en contra de la moció.
El Sr. Cusidó diu que al juliol de 2002 estava ell de regidor d’esports i que es va fer
l’última ampliació de pròrroga de 3 anys fins al 2005 i que el regidor que el va succeir va
trencar aquesta renovació que s’anava fent, amb l’actualització corresponent de les
condicions de pagament i per tant està clar que es tracta d’una errada voluntària o
administrativa de l’administració.
Li demana a la regidora que prengui les mesures necessàries per saber que és el que ha
passat i les responsabilitats administratives que d’aquí se’n deriven.
Comenta que es tracta d’una situació administrativa difícil de resoldre, però que tenint en
compte la trajectòria, s’hauria de tenir la màxima disponibilitat per facilitar al màxim a
l’actual adjudicatari les condicions més favorables per poder acabar aquest tema amb
certes garanties de què es faci bé per a les dues parts.
Anuncia que s’abstindran a la votació, però demanen que es busqui la millor solució , i la
menys perjudicial per a l’actual adjudicatari.
La Sra. Julià comenta que s’ha de fer aquesta renovació, tot i que l’actual adjudicatari no
ha de pagar el descuit de l’Ajuntament.
Anuncia que s’abstindrà.

25

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
El secretari municipal manifesta que assumeix la part de responsabilitat que li correspon al
departament de Secretaria per la tramitació de l’expedient i per què va ser un defecte no
vigilar la situació de precari en què es trobava aquesta concessió.
Puntualitza que no hi ha dret a indemnització perquè fins al moment el concessionari ha
explotat el bar i n’ha obtingut un rendiment econòmic i que per això també es proposa
liquidar el cànon en base als mesos treballats per part del concessionari.
Explica que s’obre aquest expedient amb audiència per al concessionari, el qual podrà
al·legar el que consideri oportú.
Afegeix que si l’actual concessionari considera que hi ha una aplicació d’aquestes
pròrrogues tàcites fins al 2014, a l’informe de Secretaria es fa un resum de la
jurisprudència que diu que les pròrrogues tàcites no operen i que les pròrrogues han de ser
expresses, acordades per l’òrgan competent, que en aquest cas és el Ple de l’Ajuntament.
Diu que ara es proposa la declaració d’aquesta caducitat per poder tornar a treure a licitació
amb un concurs públic aquesta concessió demanial.
La Sra. Ninet afegeix que comparteix l’opinió de CIU i CEV referent al bon fer de l’actual
concessionari i diu que tant de bo no s’hagués de passar aquest tràngol, però que s’ha de
complir la legalitat.
L’alcalde diu que durant aquest període d’al·legacions hi ha la possibilitat de fer un encaix
de peces entre el que és legalment exigible i el que s’ha de tenir en compte moralment. No
obstant, afegeix que en aquest procés de legalització cap equipament públic municipal és
de propietat de ningú, però espera arribar a bon port.
El Sr. Cusidó pregunta si seria possible mantenir l’actual concessionari, com a prestatari de
servei fins que es faci la licitació i l’alcalde contesta que sí.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del
GEVD, OXV. ERC i PSC, tres vots en contra dels regidors de CIU, i tres abstencions dels
regidors de la CEV i PP.

7.- Nomenament dels representants del Consell Sectorial de Comerç i Promoció
Econòmica.

Assumpte: Nomenament dels representants del Consell Sectorial de Comerç i
Promoció Econòmica.
Moció presentada per: Equip de govern

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000023
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Assumpte: Nomenament dels representants del Consell Sectorial de Comerç i Promoció
Econòmica.
Relació de fets

En sessió plenària extraordinària de data 7 de juliol de 2011 es van designar els
representants de l’Ajuntament als diferents òrgans col·legiats, entre els quals, el Consell
Municipal de Comerç i Promoció Econòmica.
El Ple de l’Ajuntament en la sessió plenària ordinària del dia 26 de gener de 2012 va
aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana, el text íntegre del qual va
sortir publicat al BOPB de data 9 de febrer de 2012.
El nou Reglament de Participació Ciutadana ha modificat la composició del Consell, per la
qual cosa es proposa la designació de representants segons la nova regulació de l’art. 34
del Reglament de Participació Ciutadana.
Proposta d’acord

1. Nomenar com a membres del Consell Sectorial de Comerç i Promoció Econòmica a
les persones següents:
•

President: Regidor de Comerç, Sr. Benet Oliva Ricós.

•

Vicepresident/a: (a designar a proposta del Consell)

•

Vocals:
En representació de cada un dels grups municipals:
Per CIU: Sr. Jordi Durany Burgos
Per GEVD: Sr. David Naudín
Per OXV: Sra. Rosachely Roa Blanco
Per CEV: Sr. Joan Alfons Cusidó Macià
Per PP: Sra. Gemma Maria Martin-Moreno Garcia
Per ERC: Sr. Toni Sánchez Rifà
Per PSC: Sr. M. Àngels Bosch Mauri
Deu persones d’especial significació en l’àmbit del comerç i promoció
econòmica:
Per l’Associació de Comerciants:
Tres representants:
Titulars:
Sra. Dolors Cano
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Sr. Xavier Mulet
Sr. Josep Cros i Roldós
Suplents:
Sr. Marc Riera
Sra. Pilar Coll
Promoció vila:
Sr. Gonzalo Berger i Mulattieri (Tànit i Museu)
Sr. Francesc Villagrasa i Bot (Cau del Cargol)
Sr. Manel Monjonell i Tusell (Amics dels Bolets)
Industrials i serveis:
Sr. José Antonio Sánchez Navarro (Santos) (activitat i divers)
Sr. Antoni Sala i Planas (activitat i participacions en entitats diverses)
Sr. Carles Povedano i Quintana (activitat i CEV)
Pagesia:
Sr. Josep Maria Duñó i Rambaldi (activitat i entitats)
2. Comunicar aquest acord a les persones nomenades.

L’alcalde anuncia que el representant del Grup d’Esquerres serà en David Naudin.
El Sr. Oliva explica que fa temps que es volia constituir aquest consell, que és molt
important en aquests moments de crisi, i poder crear aquesta taula de debat per als tres
eixos: comerç, promoció i finances municipals.
Diu que per una banda hi va haver un primer nomenament al Ple de juliol de la part
política, que avui es renova, i que també ara hi ha la possibilitat que aquests representants
no siguin regidors.
Quant a la composició de les deu persones significades diu que s’ha atès a tres criteris: els
comerciants, la promoció de la vila, industrial i serveis i la pagesia.
Pel que fa a la proposta dels comerciants diu que és la que es recull a la moció i que per a
la resta de noms s’ha intentat escollir a persones d’un tarannà innovador, que poguessin fer
aportacions a la promoció de la vila.
Diu que és un consell que pot funcionar i en el qual es poden fer moltes aportacions durant
aquests propers anys. Afegeix que val la pena intentar-ho i que l’equip de govern farà tot el
possible perquè funcioni.
El Sr. Solà diu que es tracta d’una mostra del tarannà participatiu de l’equip de govern.
Manifesta que el Reglament de Participació Ciutadana els dóna autoritat legal per fer la
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proposta de representants als esmentats consells, però que CIU pensa que era amb consens
de totes les forces polítiques municipals, sobretot en els dos consells sectorials fonamentals
per aquest desenvolupament estratègic que Vilassar de Dalt necessita.
Diu que apostaven per un consell sectorial fort, presidit per Alcaldia.
Afegeix que CIU hi participarà tot i que preveu un futur negre per aquest tarannà
participatiu.
Comenta que malgrat la posició no favorable de CIU en aquest procediment de designació,
donaran un vot de confiança a les persones d’especial significació i votaran a favor de la
moció.
El Sr. Cusidó diu que espera que funcioni, que es convoqui, que s’hi pugui treballar i que
realment serveixi per fer una bona feina.
La Sra. Julià diu que es tracta d’una proposta molt positiva i espera que funcioni
correctament.
El Sr. Oliva agraeix a tots els grups el seu suport i avança que el proper mes es farà una
nova reunió, amb un esbós de tots els temes que hi ha sobre de la taula i que serà una
primera presa de contacte.
L’alcalde aprofita aquest punt per anunciar que el pla educatiu de poble es tira endavant i
que hi ha una reunió programada per al proper 6 de març.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

8.- Creació Comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte del Reglament
municipal de Protocol.

Assumpte: Creació Comissió d'estudi per a la redacció de l'avantprojecte del
Reglament municipal de Protocol.
Moció presentada per: Equip de govern

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000024
Assumpte: Creació Comissió d’estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament

municipal de Protocol.
Relació de fets
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En la sessió plenària de data 17 d’octubre de 2011 es va debatre, a proposta del grup
municipal de Convergència i Unió, una proposta d’acord per a l’aprovació inicial
Reglament de Protocol, Honors, Distincions i Cerimonial de l'Ajuntament i el Manual de
Protocol que acompanyen aquesta moció.
En el debat plenari CiU va proposar deixar-la sobre la taula amb el compromís de crear una
comissió d’estudi per a la redacció d’aquests documents.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple la creació d’una Comissió encarregada d’elaborar un
avantprojecte del Reglament municipal de Protocol.
Proposta d’acord

1. Crear una Comissió d’estudi encarregada de la redacció de l’avantprojecte del
Reglament municipal de Protocol integrada per les següents persones:
• President: L’alcalde o regidor/a en qui delegui.
• Vocals: un per cada grup municipal (no cal que sigui regidor)
Per CIU:
Per GEVD:
Per OXV:
Per CEV:
Per PP:
Per ERC:
Per PSC:

Sra. Esther Sánchez Casero
Sr. Àlex Puig
Sr. Xavier Santamaria
Sra. Marta Girona Llecha
Sra. Gemma Maria Martín-Moreno García
Sr. Xavier Yelo i Blat
Sra. M. Àngels Bosch Mauri

• Secretari/ària: secretària d’alcaldia.
2. Declarar que el règim de funcionament d’aquesta Comissió serà el de les
Comissions Informatives, i supletòriament el del Ple.
3. Comunicar aquest acord a les persones nomenades.

L’alcalde diu que es tracta de donar curs a una iniciativa que va presentar al mes de
novembre el grup de CIU, referent a la llacuna protocol·lària existent i que s’ha de poder
arranjar.
Explica que en aquell moment es va deixar sobre la taula la proposta presentada per tal de
buscar, a partir d’aquell text ponència, un document que es pogués treballar amb el conjunt
de grups municipals.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

9.- Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NNSS de Vilassar de Dalt a
l`àmbit de la unitat de zona d'equipaments del sector de Can Olla i reclassificació de
sòl a l'àmbit contigu al complex esportiu del camp de futbol.
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Assumpte: Aprovació inicial d'una modificació puntual de les NNSS de Vilassar de
Dalt a l`àmbit de la unitat de zona d'equipaments del sector de Can Olla i
reclassificació de sòl a l'àmbit contigu al complex esportiu del camp de futbol.
Moció presentada per: Equip de govern

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000026

Assumpte
Aprovació inicial d’una modificació puntual de les NN.SS. de Vilassar de Dalt a l’àmbit de
la unitat de zona d’equipaments del sector de Can Olla i reclassificació de sòl a l’àmbit
contigu al complex esportiu del camp de futbol.

Relació de fets

1. En febrer de 2012 es planteja una modificació puntual de les Normes Subsidiàries
de Planejament de Vilassar de Dalt amb l’objectiu d’impulsar la creació d’un centre
d’activitat econòmica en el Sector de Can Olla i, alhora, disposar de sòl per a una
futura ampliació del complex esportiu del Camp de Futbol.
1. En data 15 de febrer de 2012, l’arquitecte municipal ha emès informe favorable.
2. En data 15 de febrer de 2012, l’assessor jurídic ha emès informe jurídic favorable.
Fonaments de dret

1. Arts. 22.2.c i 47.2.ll de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
2. Arts. 52.2.c i 114.3.k del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Arts. 8, 9, 85, 96 i ss del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme.
4. Art. 117 i 118 del decret 305/2006, reglament d’urbanisme.
Acord

1. Aprovar inicialment la modificació puntual de les NN.SS. de Vilassar de Dalt a
l’àmbit de la unitat de zona d’equipaments del sector de Can Olla i reclassificació
de sòl a l’àmbit contigu al complex esportiu del camp de futbol.
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2. Exposar l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edictes
publicats al Butlletí Oficial de la Província i a un dels diaris de premsa periòdica de
més divulgació a l'àmbit municipal. La informació pública es realitzarà a les
dependències dels Serveis Tècnics Municipals i en horari d’atenció al públic.
3. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències
sectorials tal i com estableix el decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el text refós de la llei d’urbanisme.
L’alcalde diu que sobre aquesta qüestió, i sobre les qüestions més estrictament tècniques,
hi ha hagut una feina feta i que segurament és una qüestió sobre la que s’ha de poder
aprofundir.
Manifesta que el capteniment fonamental és el que ha estat latent durant aquest mandat i en
altres anys i que d’alguna manera ara s’ha de posar en solfa i poder parlar obertament
d’aquest tema.
Explica que la qüestió és la possibilitat que a Can Olla hi hagi un centre d’activitat
econòmica. Afegeix que a Vilassar de Dalt, en un procés més ampli de promoció
econòmica, s’ha de poder viure dignament amb un comerç tradicional competitiu, que sigui
motor de l’activitat comercial en teixit urbà i que possibiliti conjugar aquest objectiu
fonamental amb la complementarietat de l’oferta que implica altres centres, on per regla
general les persones de Vilassar de Dalt hi van.
Comenta que la sostenibilitat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt passa sobretot perquè
l’Ajuntament s’encamini en aquest mandat cap a la sostenibilitat i que, per tant, s’ha de
poder viure i funcionar correctament a partir dels ingressos que es puguin controlar de
manera regular i que no es pot confiar sistemàticament en ingressos atípics.
Exposa que l’objectiu és passar pàgina i que es poden utilitzar receptes en la mesura en què
es tenen a la recambra. Puntualitza que una d’aquestes seria aconseguir els ingressos que
poden reportar operacions d’aquest estil.
Diu que caldrà ajustar la jugada fonamentalment per pagar part del que es deu i ajudar a
garantir la sostenibilitat de l’Ajuntament.
Afegeix que operacions d’aquest estil han de permetre poder conjugar dues dimensions:
una utilitat pública general i la possibilitat de garantir un ingrés que permeti passar pàgina.
El Sr. Solà manifesta que aquesta moció comporta molta dificultat per exposar les
inquietuds del grup de Convergència i Unió, donada les deficiències del document
presentat i les complicacions polítiques que comporta.
Demana a l’equip de govern que deixin aquest document sobre la taula així com tot el
paquet d’ingressos atípics dels quals s’estava parlant (Can Olla, POUM i tanatori).
Explica que el planejament urbanístic municipal a Vilassar de Dalt és del 1992 i que
preveia un desenvolupament urbà que s’ha anat executant al llarg dels anys, alguns amb
transformació de sòls rústics amb urbans ( Vallmorena i Can Olla).
Afegeix que un cop aprovats aquests documents se n’han desenvolupat alguns que
modificaven puntualment aquests i altres: Modificació puntual del sector Vallmorena al
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2001 i a Can Olla el Pla aprovat definitivament al 1995. Recomana fefaentment el seu
estudi per copsar que es pot fer a cada lloc.
Comenta que l’àmbit de Vallmorena es va ampliar per incorporar uns terrenys de Can
Badia i destinar-los a equipaments esportius (nou camp de Vallmorena) i espais lliures.
Expressa l’opinió que en municipis petits com el de Vilassar de Dalt, a banda dels tècnics,
és important que hi hagi un cert coneixement del tema per part dels polítics, per tal que no
es facin barbaritats urbanístiques i que per aquest motiu diu que vol ajudar.
Explica que si es llegeixen les normes, l’article 25 de la modificació puntual de
Vallmorena, que és el que regula les zones qualificades com a zones lliures, deriva cap al
45 i 44 de la normativa actual del Text Refós de les Normes subsidiàries i diu clarament
que és una zona lliure i que no es pot fer ni un equipament de pàdel o d’skate, i que
quelcom semblant passa al pla especial que possibilita el tanatori.
Referent al tanatori, manifesta que aquest pla especial no compleix amb la reglamentació
de la policia sanitària mortuòria (Decret 297/1997 de 25 de novembre) perquè aquesta
normativa sectorial és molt clara i precisa quant a limitacions urbanístiques en el seu
entorn.
Comenta que el text aprovat diu: “ en una segona franja de protecció, aquesta de 225
metres d’amplada que s’afegia a la primera de 25 metres només es permeten instal·lacions
de caràcter industrial o de serveis tècnics”, que no té res a veure amb un equipament
esportiu com el camp de futbol de Vallmorena o l’ampliació del mateix que ara es preveu
amb aquesta modificació puntual, o els propis habitatges plurifamiliars de la Fornaca que
estan a tocar.
També diu que no hi ha ni el preceptiu estudi hidrològic que defineix el funcionament del
subsòl de la zona, donat que com a tanatori és necessari i obligatori tenir aquest estudi per
poder saber l’estructura de tots els materials que hi ha al subsòl i evitar que les filtracions
puguin crear un problema que afectin les aigües subterrànies.
Referent al crematori, diu que es tracta d’una activitat classificada com a potencialment
contaminant a l’atmosfera, o sigui nociva i perillosa per a la salut de les persones, entre
d’altres qüestions per les admissions de dioxines, foranis i metalls pesats, especialment
mercuri procedents dels empastes bucals de les persones que es cremen, tots ells
compostos químics catalogats per la legislació sectorial com a cancerígens.
Explica que tot això suposa unes distàncies a zones d’equipament o zones d’habitatge molt
més importants (més de 500 metres) de les que en aquests moments s’estan plantejant per
al tanatori.
Insisteix en què en nous equipaments s’han de mantenir unes distàncies en concret a
equipaments o a zones urbanes residencials i puntualitza que l’Ajuntament de Pineda ha
desistit perquè no complia amb el que ha explicat.
Pel que fa a la modificació puntual de les normes de Can Olla, i a l’annex esportiu
Vallmorena, diu que a la memòria del butlletí especial de l’Ajuntament, publicat al 2008,
hi havia unes propostes d’equipaments en aquests dos sectors molt diferents de les que ara
es plantegen i diu que suposa que es conseqüència de què ara OXV està al govern.
Demana el perquè del canvi d’una part d’un equipament públic a una zona de dotació
comercial privada i el perquè de la pèrdua d’una part de franja agrícola en el sud-est del
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municipi i que podria tenir la possibilitat d’ubicar els horts urbans que es plantejava a
alguna de les propostes electorals.
Explica que el que es plantejava és que, un cop aprovada la modificació puntual de les
normes, aquesta s’adeqüés al que correspondria les determinacions del POUM, que
inexplicablement des del mes de març de l’any passat encara està a l’espera del Text Refós.
Comenta que el que es modifica són les normes subsidiàries i que s’ha de tenir en compte
la modificació o la pèrdua de zona verda del que marca les normes subsidiàries.
Puntualitza que CIU no creu que passar de 25.631 m2 de zona verda a 22.179 m2,
s’entengui com que no hi ha reducció i afegeix que quan hi ha una reducció de zones
verdes en una modificació puntual d’unes normes subsidiàries es necessita el vistiplau de
la Comissió Jurídica Assessora i l’aprovació pel Govern de la Generalitat.
Insisteix en què els tres temes s’haurien de deixar sobre la taula i preparar un document
més correcte, per tal que els ingressos atípics que s’han comptabilitzat per a aquest exercici
estiguin dins de termini per poder treballar.
Anuncia que votaran en contra de la moció.
El Sr. Cusidó diu que la CEV no estava d’acord en què a Can Olla hi hagués un mercat i un
supermercat amb una titularitat del sòl pública i que ara es dóna un pas enrera i a la moció
es proposa que la titularitat sigui privada.
Comenta que ha consultat les fitxes dels propietaris que sortien beneficiats de la
requalificació per poder fer el canvi i que resulta que l’Ajuntament n’és un dels tres.
Afegeix que si hi ha una part que pertany a l’Ajuntament, aquesta deu estar hipotecada i
que qualsevol canvi en les condicions del sòl vol dir renegociar la hipoteca o en tot cas
informar a l’entitat bancària d’aquest canvi.
Li diu a l’alcalde, referent al que ha dit sobre que es pretén pagar deute i no despesa
ordinària, que poden ser bones intencions però que s’acaba d’aprovar el pressupost 2012,
on hi ha uns serveis sobredimensionats que produiran pèrdues econòmiques al tancament
de l’exercici i que part d’aquests diners hauran de cobrir despesa ordinària perquè sinó no
es podrà fer l’equilibri financer del pressupost 2011, ni 2012.
Pel que fa a la utilitat pública diu que no la veu i que és més un benefici privat.
Quant a la sostenibilitat creu que s’ha de tenir, però no a qualsevol preu, a base de perdre
patrimoni municipal quan hi ha altres alternatives com és la reducció de la despesa.
Manifesta que OXV estava en contra d’aquesta proposta quan el sòl era públic i que ara
que el sòl és privat hi està a favor i per això demana una explicació lògica per aquest canvi
tan radical.
Referent a les qüestions tècniques diu que el regidor de CIU ja ho ha explicat molt bé i
que sobre qualsevol altre tema en aquest sentit la CEV ja presentarà les al·legacions.
Afegeix que seria convenient deixar la moció sobre la taula per tal que el document
estigués correcte abans de fer una aprovació inicial.
La Sra. Julià dice que el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas determina que estas actividades deben realizarse a más de dos quilómetros del
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núcleo urbano, debido a la emisión de gases que generan, siendo estos potencialmente
nocivos para la salud. Añade que el convenio de Estocolmo menciona a los crematorios
como fuente de emisión de dióxidos furanios y metales pesados que también conducen a la
contaminación de los cuerpos.
Comenta que tanto Pineda como Premià de Dalt han dicho que no a tener este crematorio.
Finalmente pide que se deje sobre la mesa y que se vuelva a hablar sobre este tema.
L’alcalde agraeix la intervenció de rigor tècnic i professional que ha fet el Sr. Solà sobre
un conjunt de propostes en les que s’està treballant.
Vol puntualitzar que hi ha equipaments que s’han de tenir a prop, fins i tot les que no
agraden massa (cementiris, tanatoris, crematoris, presons,...) i que la majoria de persones
voldrien lluny.
Diu que a aquestes alçades de mandat s’ha d’arriscar i no hi ha alternativa. Afegeix que
s’està en una fase on es poden discutir aquestes qüestions i poder rectificar possibles
errors, però que, no obstant, el pas s’ha de fer.
Conclou que l’acord de govern planteja que no serà una opció la figura d’un segon mercat
a Can Olla, però que del que s’està parlant és d’una activitat comercial i que s’estan
seguint els preceptes de la Direcció General d’Urbanisme.
El Sr. Oliva aclareix que no passa de sòl públic a sòl privat sinó que s’ha de canviar la
qualificació del terreny perquè si és com equipament hi ha d’haver un segon mercat i, si
passa a figura comercial, es pot concedir directament sense segon mercat.
Puntualitza que segueix essent una concessió amb el terreny de titularitat pública.
La Sra. Martínez manifesta que si es fa en una zona d’equipament, ha de ser per força un
mercat, atès que perquè sigui terreny comercial s’ha de compensar el mateix terreny en un
altre lloc i per tant s’ha d’expropiar.
Pregunta a l’equip de govern si es disposa dels diners per poder expropiar.
El Sr. Solà diu que la intenció de CIU és advertir, ja que si s’aprova aquest document
després no és tant fàcil canviar-lo.
El Sr. Cusidó puntualitza que està bé tenir els equipaments a prop sempre que sigui
complint el que determia la llei. Insisteix en els elements contaminants que produeix un
crematori i que s’han de tenir en compte.
Finalment demana que es torni a replantejar i es deixi sobre de la taula.
La Sra. Julià també declara que és millor replantejar-ho.
L’alcalde diu que durant el període d’exposició pública es poden treballar totes les
qüestions a les quals s’han fet esment i que es compromet a valorar-les al cent per cent.
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Insisteix en què s’ha d’arriscar, que s’ha de donar el pas i que s’ha d’aprovar inicialment.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del
GEVD, OXV, ERC i PSC i sis vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP.

10.- Dedicació d'un espai en record i recuperació de l'historiador vilassarenc Ramon
Ferrer i Tolrà.
Assumpte: Dedicació d'un espai en record i recuperació de l'historiador vilassarenc
Ramon Ferrer i Tolrà.
Moció presentada per: Equip de govern

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000025

Assumpte: Dedicació d’un espai en record i recuperació de l’historiador vilassarenc
Ramon Ferrer i Tolrà

Relació de fets
L’historiador i oratorià Ramon Ferrer i Tolrà va néixer el 1777 a Barcelona. Els seus pares
foren Ramon Ferrer i Mariàngela Tolrà. Aquesta era descendent dels Tolrà, una antiga
nissaga de pagesos del veïnat del Sant Crist, dins de la vall de Cabrils; i la seva casa
familiar corresponia a l’actual can Ventura de Vilassar (carrer d’Angel Guimerà, núm. 42).
Ramon heretà i residí en una casa en el mateix carrer propera al gran casal familiar.
El seu gran treball historiogràfic són els set volums de la monumental Barcelona cautiva.
Tots els treballs que s’han escrit a Catalunya sobre la guerra napoleònica han trobat en
aquesta obra una font única de dades i informacions. Ës un referent cabdal en la
historiografia catalana de l’època. També deixà inèdits altres manuscrits sobre la ciutat
d’un interès historiogràfic molt menor com Efemèrides barcelonesas i Barcelona antigua i
moderna. La seva tasca com a bibliotecari destacà també passada la guerra, per exemple
amb la catalogació de la Biblioteca Neriana, els llibres acumulats a l’Oratori de Sant Felip
Neri, així com la seva col·laboració en la creació d’una primera i pionera Biblioteca
Catalana al Seminari Tridentí a finals de 1819. Es conserva entre els seus papers
depositats a la Biblioteca Universitària una primera catalogació datada el 1818 i feta per ell
dels primers llibres que la conformaren. És el catàleg més antic que es coneix.
L’any 1816 Ramon fou nomenat acadèmic corresponent de la Real Academia de la
Historia i el 1821 acadèmic de la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Durant
l’epidèmia de pesta groga de 1821, va continuar visitant malalts fins a contagiar-se ell
mateix i morí el 20 d’octubre.
Per la tardor del 2008 dedicàrem una jornada comarcal a noves lectures de la Guerra
Napoleònica en el marc del seu segon centenari 1808-2008, context que aprofitàrem per
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recuperar i vincular a Vilassar la figura de Ramon Ferrer i Tolrà com a part del nostre
patrimoni immaterial col·lectiu.
En la mateixa línia, la seva trajectòria, obra i vinculació a Vilassar el fan mereixedor de
recuperar i perpetuar la seva memòria amb la dedicació d’un espai públic al seu poble,
alhora que ens honora com a comunitat que hagués viscut entre els nostres avantpassats.
Per tant, es proposa a l’Ajuntament en ple l’adopció del següent
Proposta d’acord

1. Dedicar l’espai que hi ha front a la que va ser la casa familiar a la seva memòria com a
Era de Ramon Ferrer i Tolrà amb una ceràmica evocadora.
El Sr. Oliva explica que en els signes d’identitat d’una comunitat és molt important
recuperar els petits valors, que es van redescobrint, que han quedat esborrats pel pas dels
anys i que constitueixen fites en la història del país.
Diu que és un dels noms de la historiografia catalana i que creu que val la pena recuperarlo i donar-li el relleu que li correspon, donat que va viure a la vila de Vilassar de Dalt.
El Sr. Solà diu que és el moment de donar-li a aquest historiador de família vilassarenca el
reconeixement que es mereix.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
El Sr. Cusidó manifesta 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.

11.- Moció de CIU sobre el nomenament dels representants municipals del Consell
Municipal de Cultura.
Assumpte: Moció de CIU sobre el nomenament dels representants municipals del
Consell Municipal de Cultura.
Moció presentada per: Equip de govern

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000027
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Assumpte: Moció de CIU sobre el nomenament dels representants municipals del Consell
Municipal de Cultura

Relació de fets

En sessió plenària extraordinària de data 7 de juliol de 2011 es va deixar sobre la taula la
designació dels representants de l’Ajuntament al Consell Municipal de Cultura.
El Ple de l’Ajuntament en la sessió plenària ordinària del dia 26 de gener de 2012 va
aprovar definitivament el Reglament del Consell Municipal de Cultura, el text íntegre del
qual va sortir publicat al BOPB de data 9 de febrer de 2012.
El nou Reglament del Consell Municipal de Cultura ha modificat la composició del
Consell, ara compost per un representant de cada una de les entitats, associacions culturals
i grups estables de Vilassar de Dalt, el regidor que ocupi la delegació de Cultura, un
representant per cada grup municipal no necessàriament regidor/a i, finalment, deu (10)
persones que, a títol individual, per la seva trajectòria personal i reconegut prestigi en el
món cultural i artístic, es proposin i siguin acceptades per la majoria absoluta dels
membres del Consell.
Per tot això exposat, el Grup municipal de Convergència i Unió proposa que el Ple de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt prengui els acords següents:
Proposta d’acord

PRIMER. La designació de representants municipals segons la nova regulació de l’article
4.
• President: Regidor de Cultura, Sr. Xavier Yelo i Blat.
• Vocals en representació de cada un dels grups municipals:
Per CIU:
Sr. Àlex Miralles i Blanqué.
Per GEVD: Sra. M. Carme Terrades
Per OXV:
Sr. Joan Tió i Antem
Per CEV:
Sra. Mercè Solé Casterà
Per PP:
Sra. Gemma Maria Martín-Moreno Garcia
Per ERC:
Sra. Marta Pujol Mestres
Per PSC:
Sra. M. Àngels Bosch Mauri
SEGON. Comunicar aquest acord a cadascuna de les entitats, associacions culturals i grups
estables de Vilassar de Dalt inclosos en el registre d’entitats de què disposa aquesta
corporació per tal de que nomenin els seus representants respectius al Consell.
TERCER. La convocatòria urgent del Consell Municipal de Cultura per tal de procedir al
nomenament de les deu (10) persones que, a títol individual, per la seva trajectòria personal
i reconegut prestigi en el món cultural i artístic completaran l’esmentat Consell, així com el
nomenament entre elles del vicepresident/a, d’acord amb l’article 6è punt 3er del
Reglament de Consell Municipal de Cultura.
QUART.- Facultar a l’Alcalde-president perquè subscrigui tots els documents que fossin
necessaris per a l’efectivitat del precedent acord.
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El Sr. Solà manifesta que CIU insistia en la necessitat de tenir eines eficaces per una
estratègia de renovació territorial i creixement econòmic que permeti ser més forts i estar
més ben preparats per un futur i que, entre elles, figurava l’impuls de la cultura, que ha de
tenir un paper prioritari.
Diu que aquest és un dels consell que Convergència i Unió considera fonamentals i que,
per tant, és un instrument on es pot debatre a fons: EL Pla estratègic de Cultura, el Pla
d’Equipaments culturals, els mecanismes de formació, creació i difusió de diferents àmbits
culturals o les opcions de creació de noves societats municipals.
Afegeix que l’objectiu final és donar un impuls definitiu per a la protecció i la posada en
valor del patrimoni arquitectònic, històric i cultural que propugnava CIU en el seu
programa electoral i que serveixi per sortir de la crisi i per impulsar un canvi de model de
creixement econòmic.
Proposa que es nomenin els representants municipals i es demani a les entitats municipals,
associacions i grups estables de Vilassar de Dalt que nomenin els seus representants.
Demana la convocatòria urgent del consell per tal de procedir a l’elecció dels 10 vocals de
tipus personal, que a diferència d’altres consells, estaran proposats i acceptats per la
majoria absoluta dels membres del consell.
El Sr. Yelo agraeix l’interès que CIU té per endagar aquest consell municipal de cultura i
diu que la intenció era constituir i nomenar aquest òrgan i fer-ho al març, perquè creia
important el consell de participació i parlar de les persones.
El Sr. Solà manifesta que no entén aquest tarannà i insisteix en què les deu persones, a
diferència de la resta de consells que van lligats amb el reglament de participació
ciutadana, no han de ser nomenades a proposta dels grups polítics.
Manifesta que cal un tarannà més participatiu i no marcat amb ordres polítiques, com ha
passat amb el de promoció econòmica.
El Sr. Yelo respon que no hi ha cap ordre política.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

12.- Moció contra la reforma laboral imposada pel Govern de l'Estat.

Assumpte: Moció contra la reforma laboral imposada pel Govern de l'Estat.
Moció presentada per: CEV, segons la proposta d’UGT i CCOO

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2012000028

Assumpte: Moció contra la reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat.

Relació de fets

El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves causes en la
fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures que té aquesta gravíssima
situació que travessa la nostra economia és la destrucció d'ocupació, que ja ha arribat a
cotes històriques a Espanya i a Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s'imposen
des de la Comissió Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional,
estan afectant greument els elements fonamentals del nostre model d'estat del benestar.
L'aplicació de retallades pressupostàries a l'educació i a la sanitat públiques, així com la
reducció radical de la despesa social que dóna cobertura, principalment, a la població més
humil i a aquells que han perdut la seva feina, està ampliant l'escletxa social, amenaçant
seriosament la cohesió social al nostre país.
En aquest context d'elevadíssima taxa d'atur, retallades de serveis públics i pressió sobre
les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern central ha aprovat per decret la
reforma laboral més regressiva de la història democràtica a Espanya. Una reforma que
significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions laborals en el nostre país.
Sota l'excusa de trobar mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra
economia, el Govern de l'Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto
l'acomiadament lliure i amb 20 dies d'indemnització. És una reforma que permet a les
empreses impulsar expedients de regulació d'ocupació sense l'aprovació de l'Administració
pública, com era fins ara. La reforma bonifica els empresaris per la contractació de
treballadors sense cap mena de seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball, amb un
50% de la seva prestació d'atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran
difícilment contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació
col·lectiva, col·locant el conveni d'empresa com a principal referència, per sobre dels
convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els treballadors i
les treballadores de les empreses petites i mitjanes.
En un moment d'inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que s'han pres
introdueixen encara més incertesa a l'economia, precaritzant al límit les relacions laborals.
De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral del 2010, que fins al moment ha
generat més d'un milió d'aturats nous, ni tampoc la constatació que en temps de recessió
econòmica cal estimular la demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions
del treball, sinó garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels
salaris i assegurant l'accés al crèdit de les empreses i les famílies.
Els ajuntaments són sensors privilegiats de les necessitats i els angoixes dels nostres
ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura social d'aquelles
persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves conseqüències i altaveus de les
aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i viles.
Per tot això es proposa al Ple que s’adoptin els acords següents:
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Proposta d’acords

1. Demanar al Govern Central que:
1. Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l'aprovació de la reforma
laboral que va entrar en vigor el dissabte 12 de febrer de 2012.
2. Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els
agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè
impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la
incorporació al mercat laboral de treballadors a l'atur i fer passes en la direcció
de transformar el nostre model competitiu.
3. Afronti la necessitat d'enfortir els serveis públics com a garants de drets i
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja
no rep cap mena de prestació, ni subsidi per desocupació.
4. Que d'una vegada és compleixin els compromisos adquirits després de l'entrada
en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l'Estat i el Govern de
la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar l'ofegament de
la capacitat econòmica de les administracions catalanes.
2. Comunicar aquest acord als sindicats UGT i CCOO, al Govern Central, a la
Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis i a l’Associació Catalana de
Municipis.

El Sr. Cusidó comenta que van presentar la moció juntament amb els logotips d’UGT i
CCOO i que a la moció que s’ha passat no hi són i demana que hi constin perquè realment
el que han fet ha estat traslladar la moció tipus al Ple per a la seva valoració per parts dels
grups municipals.
Planteja que no entraran a debatre el fons de la qüestió, ni el plantejament de la reforma i
que la lectura que han fet ells és que cal diàleg i no carregar-se de manera unilateral tants
anys de drets sindicals que fan tornar a una situació de molts anys enrere.
Presenta la moció a la consideració del diferents grups i diu que cadascú actuï en
conseqüència.
El Sr. Solà exposa que es tracta d’un text íntegre que ve d’UGT i de CCOO i diu que no
entraran a comentar l’exposició de motius per la seva generalitat i perquè en alguns punts
no és imparcial, cosa que els impossibilita donar-li suport.
Explica que el portaveu parlamentari de CIU a Madrid es va comprometre, en una reunió la
setmana passada amb els secretaris generals d’UGT i CCOO, a estudiar els punts de la
reforma laboral que segons els sindicats són inconstitucionals, i a intentar introduir canvis
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en el Real Decret estatal sobre aspectes que envaeixen les competències estatutàries de
Catalunya i que estan plenament consolidades, com poden ser les de política activa.
Manifesta que tampoc volen entrar a valorar la necessitat d’una reforma laboral per
combatre un atur amb una taxa que dobla la mitjana europea, o a l’àmbit juvenil on se
supera el 50%, perquè és necessària una reforma.
No obstant això diuen que tota imposició sense diàleg és contrària al tarannà del seu grup.
Demana que el diàleg, el consens i la responsabilitat en els grans temes a nivell d’estat, i
també de poble, hi siguin presents.
Declara que estan d’acord en demanar al Govern Central que convoqui la mesa de diàleg,
perquè tothom expliqui quina és l’alternativa que té, quina és la seva medicina, quina és la
seva teràpia per crear ocupació.
Respecte al tercer punt, que parla de la capacitat d’enfortir els serveis públics, diu que ells
afegirien que és fonamental, i que donada la proposta de convenis i privatització de serveis
que potser hi haurà a l’Ajuntament, fins i tot seria una bona demana a fer al govern
municipal.
També comenta que a l’últim punt es proposa demanar al Govern Central que d’una
vegada per totes es compleixi l’Estatut en matèria de finançament català i que evidentment
en aquest punt hi estan d’acord.
Per concloure diu que lamenten que el text expositiu de la moció no els permeti poder-li
donar suport i anuncia que s’hi abstindran.
El Sr. Lorca explica que des del GEVD estan d’acord amb la moció i pensen que calia una
reforma des de fa temps, però que ara, i en aquests termes, arriba tard perquè ja hi ha més
de 6 milions d’aturats.
Comenta que facilitar els acomiadaments a les empreses no garantirà la creació de llocs de
treball i que, per tant, creuen que la decisió del govern no és la més encertada.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
El Sr. Oliva declara que estan d’acord amb la campanya que han engegat els sindicats a
tots els ajuntaments, perquè recull realment els sentiments de molta gent. Afegeix que
també hi ha problemes procedimentals i que es trenca el diàleg social, es vulneren drets
constitucionals i competències de l’Estatut.
Diu que per damunt de tot hi ha un marc conceptual que és com una paradoxa perquè per
crear feina utilitzen la fórmula de facilitar el comiat, cosa que en una situació de crisi porta
a més atur.
Conclou que s’està més al servei d’una de les bandes que no pas al servei de la
col·lectivitat.
Declaren que consideren que aquesta no és la manera de solucionar el problema i que per
això votaran a favor de la moció.
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La Sra. Julià explica que hay más de cinco millones de parados, más de un millón y medio
de familias sin ningún sueldo, y que se da una situación en que la sangría del desempleo es
cada vez más alta.
Dice que la finalidad de la reforma es facilitar la contratación, potenciar los contratos
indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas
en crisis, que pretende acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para
crear emplear estable. Expone que la reforma intenta atajar las causas de la economíia
sumergida y apoyar a los autónomos y PIMES, y en ningún casa destruir más empleo.
También dice que es una reforma para los españoles y que no es una reforma parche.
Dice que el gobierno adoptarà más medidas y que esta es una de las primeras y de las más
importantes.

El Sr. Yelo declara que estan d’acord amb la moció i diu que voldrien afegir aspectes de
país, donat que no es respecten les competències de la Generalitat atorgades per l’Estatut.
Li replica a la regidora del PP i li diu que la reforma és tan exemplar i tan única, que
Espanya ha entrat en recessió.
Manifesta que no creu que el nombre d’aturats disminueixi amb aquestes mesures, i diu
que comparteix el comentari que ha fet el Sr. Benet en relació que qui surt beneficiat amb
aquesta reforma són les empreses.
El Sr. Adell manifesta que es tracta d’una reforma totalment injusta i que l’únic que
comportarà és acomiadar gent que porta molts anys treballant a canvi de contractar gent
jove. Afegeix que segurament el que faria falta seria una reforma financera perquè les
empreses puguin contractar gent.
El Sr. Cusidó li comenta a la Sra. Julià que no ha entès res de la reforma laboral i que ho
veurà d’una altra manera quan s’incorpori al món laboral.
La Sra. Julià dice que esta reforma no es a corto plazo sino a largo plazo y que por
consiguiente los resultados no van a ser inmediatos.
También dice que si el PSOE tiene tan brillantes ideas por qué no ha hecho nada durante 7
años en los que ha habido esta sangría de destrucción de empleo.

El Sr. Adell manifesta que haguessin agraït que quan ells governaven el PP hagués
proposat el que han fet ara perquè potser la gent ara s’adonaria de les barbaritats que
pensen fer.
Recorda que hi ha una cosa que es diu crisi i que això ha perjudicat a tothom i que és
global i mundial, i diu que el problema a Espanya no és la reforma laboral sinó que hi ha
hagut una economia basada en el totxo, cosa que no ha passat a d’altres països.
Li diu que si ella creu que el PSOE ha sigut el culpable, assumeix la seva culpa, però que
espera que el PP ho solucioni a curt termini perquè per això la gent els va votar.
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Li recorda que el PP va prometre que no pujaria els impostos i després va ser el primer que
van fer.

La Sra. Julià diu que s’han vist forçats a adoptar aquestes mesures perquè es van amagar
moltes dades econòmiques, i que no van prometre que no pujarien els impostos sinó que
només ho farien en cas de ser imprescindible.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb nou vots a favor dels regidors del
GEVD, OXV, CEV, ERC i PSC, tres abstencions dels regidors de CIU i un vot en contra
de la regidora del PP.
13.- 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 gener que van del número D2012AJUN000030 al D2012AJUN000166 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2012AJUN000030
D2012AJUN000031

D2012AJUN000032
D2012AJUN000033
D2012AJUN000034
D2012AJUN000035
D2012AJUN000036
D2012AJUN000037

D2012AJUN000038
D2012AJUN000039
D2012AJUN000040
D2012AJUN000041

16/01/2012
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL Llicència d'obres per variant línia al c/ del Nord.
16/01/2012
JOSE COLOMER CASANOVAS - Llicència d'obres
menors per construcció de bany, canvi del terra de la cuina i
installació de dues portes per independitzar els dos habitatges
existenta l'habitatge del carrer Àngel Guimerà núm.10.
16/01/2012
JEAN-FRANÇOIS MERAL - Llicència d'obres per
arreglar el mur exterior de la finca i collocar pedra natural en tot el
perímetre al c/ Joan Maragall, 14
16/01/2012
COM. PROP. C/ PIUS XII, 15 - Llicència d'obres
menors per rehabilitació de façana principal al c/ Pius XII, 15.
16/01/2012
SEBASTIAN BAJO HERVALEJO - llicència d'obres
menors per reparar façana del c/ Manuel Moreno, 141.
17/01/2012
SERGIO VALLE RIVERO - Últim requeriment
d'ordre d'execució per fanal d'enllumenat malmès al c/ Ramon i Cajal,
36 bis. i advertiment multes coercitives.
17/01/2012
RICARDO FUERTES PEREZ - Desestimar
allegacions i ordre d'execució per contrucció suplement tanca de
parcella sense llicència.
17/01/2012
Aprovació de l'expedient de contractació de
concessió demanial, del Plec de clàusules econòmiques i
administratives particulars, i licitació de la concessió demanial de
l'explotació dels serveis de restaurant-bar del poliesportiu municipal.
19/01/2012
Aprovar operació de crèdit amb Banc Sabadell.
19/01/2012
Aprovar la relació C00025 de bestreta Serveis
Socials.
19/01/2012
Aprovar la relació C00026 de bestreta Serveis
Socials.
19/01/2012
MARTA BETÉS SANCHO - Renúncia a la llicència
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D2012AJUN000042
D2012AJUN000043
D2012AJUN000044
D2012AJUN000045
D2012AJUN000046
D2012AJUN000047
D2012AJUN000048
D2012AJUN000049
D2012AJUN000050
D2012AJUN000051

D2012AJUN000052

D2012AJUN000053
D2012AJUN000054
D2012AJUN000055
D2012AJUN000056
D2012AJUN000057
D2012AJUN000058
D2012AJUN000059
D2012AJUN000060
D2012AJUN000061
D2012AJUN000062
D2012AJUN000063
D2012AJUN000064

D2012AJUN000065

D2012AJUN000066
D2012AJUN000067

d'obres OMEN2011000057 i retorn i anullació de taxes.
19/01/2012
Per la Jornada de portes obertes que celebraran el
proper dia 04/02/, sol.liciten 120 cadires.
19/01/2012
Resolució al.legacions segons relació 12000635
19/01/2012
Resolució recurs segons relació 12000680
Resolució recurs segons relació 12000680
19/01/2012
Acord incoació segons relació 12002325
20/01/2012
Recurs denúncia de Trànsit Exp. P110487462.
20/01/2012
JESÚS YELO ALVAREZ - Llicència d'obres per la
collocació del terra en el pati 35m2 al c/ Manuel Moreno,48 b.
20/01/2012
NURIA BLANES MORAGAS - Devolució de fiança
corresponent a la llicència d'obres amb número d'expedient
OMAJ2008000035
23/01/2012
Resposta allegacions presentades pel Sr.
Francisco Llongueras Beltran
23/01/2012
Requeriment de documentació.
23/01/2012
Adjudicació del contracte d'arrendament d'un equip
multifunció de fotocopiadora i impressora mitjançant "renting", destinat
a Serveis Personals.
23/01/2012
Assignació de tasques als llocs de treball de
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà per necessitats dels servei derivades de
l'assumpció de la gestió tributària i recapatació voluntària per part de
l'Ajuntament.
24/01/2012
Incoació expts. segons relació 12004781
24/01/2012
Acord incoació segons relació 12003433
24/01/2012
Aprovar la relació I00463 de despeses.
24/01/2012
Aprovar la relació I00464 d'ingressos.
24/01/2012
Aprovar la relació I00465 de despeses.
24/01/2012
Aprovar la relació I00466 d'ingressos.
24/01/2012
autorització per a colocació d'una pancarta a la
Rotonda d'entrada a la Vila
24/01/2012
150 Cadires pel dia 29/01/2012 des de les 9:30 h
fins les 11:00h. del mateix dia.
25/01/2012
Sollicita permís per recollir pinyes a Can Rafart.
26/01/2012
15 Cadires pel dia 26/01/2012 des de les 18h fins
les 21h. per fer una xerrada mèdica a l'Avda.Santa Maria, 2
26/01/2012
HECTOR OLAYA ALCALA I MIREIA BRUY
GARRALAGA - RESTABLIMENT DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA
26/01/2012
CENTRO TRAUMATOLÓGICO I CIRURÍA
ORTOPÉDICA DR. KHER SL - Retorn d'aval relatiu a l'expedient
d'obres d'enderroc de l'edifici situat al carrer Murillo núm.39 exp.
90/2005 i 143/2006.
26/01/2012
Rectificació errors materials del plec de clàusules
econòmiques i administratives que han de regir la contractació,
mitjançant procediment obert, per a la concessió de-manial de
l'explotació dels serveis de Restaurant-bar del Poliesportiu municipal.
26/01/2012
SALVADOR CAMPINS RIUS - Devolució aval
bancari expt.OMAJ2008000043
27/01/2012
JUAN PUERTA FERNANDEZ - Llicència d'obres
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D2012AJUN000068
D2012AJUN000069

D2012AJUN000070
D2012AJUN000071
D2012AJUN000072
D2012AJUN000073
D2012AJUN000074
D2012AJUN000075
D2012AJUN000076
D2012AJUN000077
D2012AJUN000078
D2012AJUN000079
D2012AJUN000080
D2012AJUN000081
D2012AJUN000082
D2012AJUN000083
D2012AJUN000084
D2012AJUN000085
D2012AJUN000086
D2012AJUN000087
D2012AJUN000088
D2012AJUN000089
D2012AJUN000090
D2012AJUN000091
D2012AJUN000092
D2012AJUN000093
D2012AJUN000094
D2012AJUN000095

per tapar goteres del terrat al c/ Manuel Moreno núm.135 1r
27/01/2012
JOSE HERNANDEZ PALAY - Retorn de fiança
d'obres Expt. OMAJ2010000014 del c/ Guilleries, 2
27/01/2012
Adjudicació de la concessió demanial de
l'explotació dels serveis de Restaurant-Bar del Casal de la Gent Gran
de can Rafart.
27/01/2012
Extinció contractes auxiliars de la llar del Servei
d'Atenció Domiciliària.
27/01/2012
øExtinció contractes auxiliars de la llar del Servei
d'Atenció Domiciliària.
30/01/2012
Aprovar la relació I00467 de despeses.
30/01/2012
Aprovar la relació d'ingressos I00468.
30/01/2012
Aprovar la relació I00469 d'operacions no
pressupostàries.
30/01/2012
Autorització de canvi de vehicle adscrit a la llicència
de taxi número 2.
30/01/2012
ødelegació de funcions Alcaldia
30/01/2012
Préstec de consum.
30/01/2012
Per celebrar la 9a Fira d'Estocks el dia 4/03/2012 a
la Plaça de la Vila, sol.liciten reserva de la mateixa i material divers.
30/01/2012
Finalització de jornada reduïda per guarda legal
d'un infant menor de 6 anys.
31/01/2012
Sollicitud de bestreta de nòmina
31/01/2012
Aprovar l'operació de bestreta de tresoreria
C00058.
31/01/2012
Al.legacions denúncia expt. 11006800
31/01/2012
Recurs denúncia trànsit Exp. 08214/006298.
31/01/2012
Expt.006296 08/01/2012 Matrícula: B-2321-TH
08/01/2012
31/01/2012
Expt. 6076 data 13/01/2012 9938-BTD
31/01/2012
Aprovar la relació I00474 d'operacions no
pressupostàries.
02/02/2012
Exempció de taxa de retirada de vehicles.
02/02/2012
Aprovar la relació I00470 de despeses.
02/02/2012
Aprovar la relació I00471 d'operacions no
pressupostàries.
02/02/2012
Concert de Jazz a la Sala d'Actes el dia 03/02/12.
02/02/2012
50 cadires per la Conferència de Salvador Cardús a
la Sala d'Actes del Centre, el dia 28/02/2012.
03/02/2012
Sollicitud
d'excedència
voluntària
per
incompatibilitat del Sr. Saturnino Esteban Castilla
03/02/2012
Ampliació de jornada de la Sra. Maria Angeles
Moreno Alegre.
03/02/2012
Prorrogar el contracte a la Sra. Sandra Fernández
Jiménez.
06/02/2012
Inici del procediment de reclamació de
responsabilitat patrimonial.
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D2012AJUN000096
D2012AJUN000097
D2012AJUN000098
D2012AJUN000099
D2012AJUN000100
D2012AJUN000101
D2012AJUN000102

D2012AJUN000103

D2012AJUN000104
D2012AJUN000105
D2012AJUN000106
D2012AJUN000107
D2012AJUN000108
D2012AJUN000109
D2012AJUN000110
D2012AJUN000111
D2012AJUN000112
D2012AJUN000113

D2012AJUN000114

D2012AJUN000115
D2012AJUN000116
D2012AJUN000117
D2012AJUN000118
D2012AJUN000119
D2012AJUN000120

07/02/2012
Anul.lació expedient infracció trànsit vehicle
4421-FVN per duplicitat
07/02/2012
Proposta sanció segons relació 12006189
07/02/2012
Acord incoació segons relació 12005823
07/02/2012
Proposta sanció segons relació 12001810
07/02/2012
Reclamació de responsabilitat patrimonial. Inici del
procediment.
08/02/2012
delegació funcions alcaldia
08/02/2012
TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA - Advertiment de
caducitat sollicitud llicència d'obres per la installació d'un pal de fusta
per cable telefònic al c/ Santiago Rusiñol, 34.
08/02/2012
VICENTE MONTAL LLOBET - Resolució de recurs
de reposició contra ordre d'enderroc de barraques sense llicència a la
parcella 16, polígon 5, finca Can Montalt, al paratge dels Bassals.
08/02/2012
VICENTE MONTAL LLOBET - Resolució de recurs
de reposició contra ordre d'enderroc de barraques sense llicència a la
parcella 16, polígon 5, finca Can Montalt, al paratge dels Bassals.
08/02/2012
Com. Prop. c/ del Pi, 9 - pròrroga de la llicència
concedida OMEN2008000109 per la rehabilitació integral de l'edifici.
08/02/2012
Compactació del permís de lactància, compactació
de la reducció d'un terç de la jornada amb la totalitat de la retribució i
vacances del 2012 de la Sra. Mylene Maffet Caro.
08/02/2012
Acord incoació segons relació 12007298
08/02/2012
Proposta sanció segons relació 12005041
08/02/2012
Festa i cursa solidària al Parc de Can Rafart dia
5/5/2012
08/02/2012
Aprovar l'anul.lació del pagament a justificar de
l'aplec de les sardanes.
08/02/2012
Aprovar la relació I00476 d'ingressos.
08/02/2012
Aprovar la relació I00477 d'operacions no
pressupostàries.
09/02/2012
Resolució de procediment sancionador derivat
d'una infracció de l'ordenança municipal sobre la protecció de la
convivència ciutadana i prevenció d'actuacions antisocials.
09/02/2012
BERTA SANCHO SERRAT - Desestimació de
sollicitud d'execució a favor d'una comunitat de propietaris d'unes
obres per eliminar el perjudici que els hi causa una canonada d'aigües
de la comunitat de propietaris confrontant.
09/02/2012
Sollicitud del Sr. Jesús Cerezo Cerezo perquè se li
apliqui l'article núm. 28 f) del pacte del personal funcionari d'aquest
Ajuntament.
09/02/2012
Pagament d'hores fetes per la Sra. Ma. Angeles
Moreno Alegre durant al mes de gener 2012, amb motiu de l'ampliació
de jornada.
09/02/2012
Aprovar la relació I00478 de despeses.
09/02/2012
Aprovar la relació I00479 d'ingressos.
09/02/2012
Aprovar la relació I00480 d'operacions no
pressupostàries.
09/02/2012
Delegació funcions alcaldia
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D2012AJUN000121
D2012AJUN000122
D2012AJUN000123
D2012AJUN000124

D2012AJUN000125
D2012AJUN000126

D2012AJUN000127
D2012AJUN000128
D2012AJUN000129
D2012AJUN000130
D2012AJUN000131
D2012AJUN000132
D2012AJUN000133
D2012AJUN000134
D2012AJUN000135
D2012AJUN000136
D2012AJUN000137
D2012AJUN000138

D2012AJUN000139
D2012AJUN000140
D2012AJUN000141
D2012AJUN000142
D2012AJUN000143
D2012AJUN000144

10/02/2012
Rescisió de la designació d'advocat per la direcció
lletrada del recurs contenciós administratiu núm. 710/2006 A.
10/02/2012
FRESENIUS KABI ESPAÑA SA - Llicència d'obres
menors per reparació de pou d'aigua, al Camí de Mataró, 14-16.
10/02/2012
ANTONIO PARIS BOIX - Llicència d'obres menors
per arreglar terrassa a l'Avinguda de la Cisa, 11.
10/02/2012
MICHAEL-MARK LOUGHRIE - Llicència d'obres
menors per la reforma de cambra de bany de l'habitatge del c/ Torras i
Bages,11
10/02/2012
Rescisió de la designació d'advocat per la direcció
lletrada del recurs contenciós administratiu núm. 171/2007-5.
10/02/2012
MARIA DEL CARMEN CARMONA ALARCON Llicència d'obres menors per obertura d'una finestra en façana,
revestiments i enguixats interiors, instal.lació elèctrica, etc al c/
Manuel Moreno, 21 B
10/02/2012
MARINA VAZQUEZ CRISTOBAL - Llicència
primera ocupació habitatge carrer Sant Miquel , 23
(OMAJ2010000006)
10/02/2012
FARMACIA SANCHEZ SCP - Llicència primera
ocupació d'edificis del l'Avda.Santa Maria, 2 (OMAJ201100009).
10/02/2012
Recurs denúncia de trànsit, Exp. 11006570.
10/02/2012
Rescisió de la designació d'advocat per la direcció
lletrada del recurs contenciós administratiu núm. 174/2007-A
10/02/2012
Rescisió de la designació d'advocat per la direcció
lletrada del recurs contenciós administratiu núm. 233/2007 B.
10/02/2012
Rescisió de la designació d'advocat per la direcció
lletrada del recurs contenciós administratiu núm. 355/2007.
10/02/2012
Rescisió de la designació d'advocat per la direcció
lletrada del recurs contenciós administratiu núm. 27/2008-B.
10/02/2012
Rescisió de la designa d'advocat per la direcció
lletrada del recurs contenciós administratiu núm. 468/2009-V.
10/02/2012
Rescisió de la designa d'advocat per la direcció
lletrada del recurs contenciós administratiu núm. 585/2009-F.
13/02/2012
øSollicitud del Sr. Juan Roberto Miras Hervas
referent a la prescripció de l'expedient per falta lleu i s'elimini del seu
expedient professional.
13/02/2012
Delegació funcions Alcaldia.
13/02/2012
Deixar sense efecte la convocatòria de la licitació
de la concessió demanial de l'explotació dels serveis de
restaurant-bar del poliesportiu municipal.
14/02/2012
Sollicitud del Sr. Juan Jose Caballero Parra
referent a la prescripció de l'expedient per falta lleu i s'elimini del seu
expedient professional.
14/02/2012
Aprovar el pagament a justificar per les festes dels
reis mags.
14/02/2012
OMEN2011000029 c/ Murillo núm.1
14/02/2012
Aprovar el pagament a justificar d'activitats joventut
Gener-Abril 2012.
14/02/2012
Aprovar pagament a justificar primer trimestre
centre obert.
14/02/2012
Aprovar un pagament a justificar de Serveis Socials
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D2012AJUN000145
D2012AJUN000146
D2012AJUN000147

D2012AJUN000148
D2012AJUN000149
D2012AJUN000150
D2012AJUN000151

D2012AJUN000152

D2012AJUN000153
D2012AJUN000154
D2012AJUN000155

D2012AJUN000156
D2012AJUN000157
D2012AJUN000158
D2012AJUN000159
D2012AJUN000160
D2012AJUN000161
D2012AJUN000162
D2012AJUN000163
D2012AJUN000164
D2012AJUN000165

D2012AJUN000166

15/02/2012
Ampliació de les competències delegades a la
Junta de Govern Local.
15/02/2012
Celebració 13è aplec de sardanes i fira d'artesans
15/02/2012
ENRICA GALCERAN VILA - llicència d'obres
menors per canviar rajoles del bany fins a 1'20m d'alçada i repassar
l'arrebossat del pati del c/ Anselm Clavé, 6
15/02/2012
XIAOCHUN DONG - Llicència d'obres menors per
fer lavabo per minusvalids al c/ Barcelona, 4.
15/02/2012
MARINA VAZQUEZ CRISTOBAL - Devolució fiança
obres c/ Sant Miquel, 23 (OMAJ2010000006)
15/02/2012
POU FLOR SL - Retorn fiança d'obres al c/ Murillo
núm.3-5 / c/ Sant Josep Oriol, 13-15 (exp. 126/2006)
16/02/2012
JAUME
LLONCH
SABATES
-Estimació
d'allegacions contra l'inici de procediment d'execució subsidiària en
execució de sentència núm. 8/2007, del Jutjat del Contenciós
administratiu, núm. 7, de Barce-lona, i de la sentència en apellació
del TSJ de Catalunya
16/02/2012
ELISABET LLONCH LLONGUERAS - JUAN
BARRANCA MASVIDAL - Inici de procediment exec. subsidiària en
exec. de sentència núm. 8/2007, del Jutjat contenciós adm. núm. 7,
de Barcelona, i de la sentència en apellació del TSJ de Catalunya, de
18 / gener / 2008.
16/02/2012
Aprovar la relació I00481 de despeses.
16/02/2012
Aprovar la relació I00482 d'ingressos.
16/02/2012
Autorització del trasllat provisional de la seu de
l'Agrupament Escolta Serra Marina de Vilassar de Dalt a l'edifici
municipal del camí de Can Pons núm. 21 a 27.
16/02/2012
Aprovar les relacions C00093 i C00094 de bestreta
Serveis Tècnics.
16/02/2012
Recurs denúncia de trànsit Exp. P110463732.
16/02/2012
Al.legació multa Expt. 0006108 23/01/2012
5686-BSP
16/02/2012
Expt.11006489 B-8341-PT 16/12/2011
16/02/2012
Expt. 6497 23/01/2012 6327-CZS
16/02/2012
Allegació
denúncia
de
trànsit,
Exp.
08214/0006134.
16/02/2012
Expt. 6065 26/01/2012
16/02/2012
Recurs denúncia de Trànsit.
16/02/2012
Proposta incoació segons relació 12003765
16/02/2012
FARMACIA SANCHEZ SCP - Retorn de fiança
d'obres i fiança de gestió de residus de les obres a l'Avda.Santa Maria
núm. 2 (OMAJ2011000009)
16/02/2012
Resolució recurs segons relació 12004903

14.- Precs i preguntes.
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El Sr. Solà comenta que tenien unes preguntes preparades per al Ple anterior, que
formularan ara, que queden una mica fora de context perquè fan referència al pressupost.
Diu que tot pressupost és una priorització de polítiques i que volien que bona part dels
regidors expliquessin quines són aquestes polítiques. A continuació formula els precs
següents:
1. Projectes Regidoria d’Esports. Exposa la possibilitat de demanar subvencions
a l’Àrea d’Esports de la Diputació, com són la de material esportiu, projectes
per dinamitzar activitats físico-esportives, etc. Com a prec demana que els
informin sobre quins són els projectes que està desenvolupant la Regidoria
d’Esports i que els poden permetre d’obtenir aquests ajuts supramunicipals.
2. Prioritats de la Regidoria de Cultura. Comenta que al debat que es va fer
sobre promoció i turisme van escoltar que el regidor de l’àrea feia una defensa
important del patrimoni. Diu que esperaven que aquesta importància hagués
quedat reflectida amb un esforç pressupostari important per poder desenvolupar
com cal els anomenats espais patrimonials radials (la Massa, els Forns, el Cau
del Cargol, el Castell), amb les corresponents ampliacions a les tombes, el
museu tèxtil, etc. Diu que creien que per fi es dotaria de partida econòmica al
projecte patrimoni i que lamentablement el pressupost del Museu quant a
activitats s’ha reduït a mínims, per sota del 50% que hi havia consignat al 2010.
També diu que les partides de promoció i activitat cultural tampoc són millors.
Com a prec demanen al regidor de l’àrea que informi sobre quines són les seves
prioritats pel que fa al desenvolupament i promoció de la cultura per al 2012.
3. Polítiques de la Regidoria de Medi Ambient. Comenta que un dels patrimonis
més importants que té el municipi és el medi natural. Diu que el paisatge no
urbanitzat i les rieres i el medi natural tenen un valor sòciocultural molt
important. Afegeix que els preocupa veure que les partides corresponents a
aquesta àrea han sofert una retallada considerable. Diu que s’ha retallat el 75%
de les partides destinades a manteniment de camins, etc. Esmenta el tema de la
no continuïtat del conveni del Parc Serralada Litoral. A continuació celebra que
es mantingui la partida sobre sanejament i que es puguin garantir les bosses als
expenedors dels sanecans. Com a prec volen que s’informi sobre quines són les
polítiques de la Regidoria de Medi Ambient quant a la protecció del Medi
Natural.

La Sra. Lidia Martínez formula els precs següents:
1. Carnestoltes. Agraeix la col·laboració dels comerciants de Vilassar en la rua de
carnestoltes d’aquest any, però prega que el regidor de Festes demani disculpes a la
comunitat cristiana per deixar que en el pregó es digués textualment “mort a
l’església”. Es pregunta si això s’hagués permès per a una altra religió. Comenta
que és evident que al poble hi ha persones amb sensibilitats religioses diferents,
però que és intolerable que es falti al respecte a cap dels nostres ciutadans.
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2. Reunió comarcal de Joventut. Comenta que la Sra. Ninet va agafar la Regidoria
de Joventut amb molta força i va convocar el consell, però diu que el que no
entenen és per què no va assistir a una reunió comarcal de Joventut. A continuació
prega que s’expliqui què té pensat en relació al Pla Local de Joventut per a aquest
any.
3. Pla d’Igualtat. Manifesta que agrairia que s’expliqués que es pensa fer aquest any
sobre aquest tema.

El Sr. Rucabado formula els precs següents:
1. Mesures d’estalvi en la despesa energètica i de telefonia. Comenta que s’han
incrementat les despeses energètiques de manera considerable en relació al
pressupost prorrogat del 2010. Preguen a la Regidoria de Medi Ambient que detalli
a nivell econòmic la implantació de les accions i mesures previstes dins l’àmbit
energètic.
2. Prioritats polítiques respecte al desenvolupament i promoció econòmica.
Explica que als debats econòmics que es fan arreu, inclòs el parlament de
Catalunya, s’ha pogut escoltar que en temps de recessió es necessita posar les bases
per tornar a generar creixement econòmic. Afegeix que els pressupostos
reflecteixen les prioritats polítiques del govern i que una de les mesures de
reactivació econòmica són les destinades al foment de l’ocupació. Diu que al
pressupost aprovat avui l’import destinat a aquest objectiu només és de 3000 €.
Preguen a la Regidoria d’Economia que informi sobre quines són les prioritats
polítiques respecte al desenvolupament i promoció econòmica durant l’any 2012.

La Sra. Ninet respon la qüestió relacionada amb la Regidoria d’Esports i diu que estan
treballant les subvencions de Diputació que s’han de presentar aquest mes i s’ofereix per
informar-los al proper Ple o quan vulguin de les prioritats que s’han seguit.
En relació al tema de Joventut informa a la Sra. Martínez que s’han fet dos consells
municipals. Diu que va agafar aquesta Regidoria amb molta empenta igual que fa amb les
altres que porta.
Sobre el tema de la no assistència a la reunió del Consell Comarcal respon que
l’Ajuntament té una tècnica de Joventut que és qui representa a l’Ajuntament en aquestes
reunions.
Pel que fa al Pla Local de Joventut informa que s’acaba aquest any i que ja hi estan
treballant en ell, com ja deu saber el representant de CIU al Consell.
El Sr. Yelo respon el prec sobre la Regidoria de Cultura i diu que evidentment totes les
partides han hagut de minvar donada la situació.
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Manifesta que està d’acord en què en el cas del Museu s’ha fet un ajustament important,
igual que amb el teatre, i que ell no voldria que fos així, però que no ha hagut més remei
que limitar les despeses.
Diu que si es fa aquest esforç durant el 2012 es podrà encarar el 2013 i els propers anys.
El Sr. Adell contesta el prec formulat pel Sr. Solà i li diu que és cert que al pressupost no hi
ha partida destinada al Parc Serralada Litoral perquè s’està estudiant la possibilitat que les
quotes es permutin per feines que es podrien fer des de l’Ajuntament.
Sobre el tema de revisar camins i parcs i jardins diu que no correspon a la Regidoria de
Medi Ambient i que desconeix les xifres.
També diu que des de l’Equip de Govern s’està treballant per elaborar un PAM, que
incorporarà per la part de Medi Ambient tota una sèrie d’aportacions sobre les coses a
projectar durant el mandat i que creuen que s’han de fer.
Respecte al tema del carnestoltes diu que entén que pugui haver hagut malestar, i que no té
cap problema en disculpar-se, però que han d’entendre que carnestoltes és un dia a l’any en
què els ciutadans tenen la llibertat de fer el que no fan durant els 364 dies restants de l’any.
Comenta que no se li ha de donar més importància de la que té, que és un dia festiu en què
no només es va esmentat el que ha dit la regidora sinó que es va parlar també d’altres
coses.
Pel que fa a l’estalvi energètic que proposa el Sr. Rucabado diu que la comparativa que fa
és en relació a dos exercicis anteriors, i que el preu de l’electricitat ha augmentat bastant.

La Sra. Ruhí respon el prec sobre el Pla d’Igualtat. Diu que la segona partida més alta del
pressupost és la del servei a les persones i que això vol dir que s’ha fet un gran esforç per
mantenir tots aquells serveis que es tenien, però que malauradament s’han hagut de fer
alguns esforços com el de prescindir de la tècnica d’Igualtat que venia un cop a la setmana.
Informa que la Sra. Sara Ortiz ha deixat una memòria que es va fer l’any passat i també
una sèrie d’activitats que es preveia fer durant aquest any.
Explica que s’ha fet el seguiment dels tallers previstos a les escoles i que des de Serveis
Socials també es vetlla pel desenvolupament d’aquest Pla.
Exposa que s’han reunit amb la Sra. Isabel Rodríguez de la Diputació i que ella
col·laborarà en el seguiment d’aquest Pla que ja s’havia engegat.
Sobre la celebració del Dia Internacional de les Dones avança el programa previst i diu que
hi haurà la lectura d’un manifest, que la biblioteca participació amb l’exposició de material
dedicat a aquest tema, que ha demanat a les escoles la seva participació en la lectura de
poesies després del manifest, i que també actuarà el grup Temps de Poesia de La Massa,
CCV.
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Així mateix diu que el dissabte 17 de març al Centre Cultural hi haurà un acte institucional
de lliurement de l’agulla de plata, que farà una conferència la directora executiva de
l’Institut Català de les Dones, i que l’Aula de Música farà un petit concert.
Explica que el cost serà únicament d’uns 40€ que és el que costa l’agulla.

El Sr. Oliva comenta que celebra que ara es digui que hi ha reduccions pressupostàries a
moltes partides, quan abans havien dit que no s’havien reduït les despeses.
Respecte al tema del foment de l’ocupació diu que va en funció dels diners de subvenció
que es reben de la Generalitat.
Aclareix que quan es rep la subvenció aquesta es reflecteix al pressupost com a ingrés i
s’aplica la corresponent despesa, i que el problema és que ara estan retallant aquestes
subvencions i que això redueix la possibilitat de tirar endavant projectes.
Informa que tenen en marxa tot un conjunt d’iniciatives, que plantejaran properament al
Consell de Promoció Econòmica, que tenen com a funció promocionar les activitats
econòmiques del poble i que la gent s’acostumi a comprar dins el terme.
També diu que en diferents aspectes de les inversions, com són mantenir el programa del
PUOSC, també es fomenta l’ocupació.

El Sr. Solà diu que ells han estudiat els pressupostos i que no volen discutir sobre números,
però que el busquen són solucions engrescadores.

El Sr. Cusidó recorda que té pendent un informe de Secretaria que va demanar sobre el
tema del lloguer dels habitatges de Can Manyer i demana que se’ls digui alguna al
respecte.
A continuació formula els precs següents:
1. Poda d’arbres al casc urbà. Comenta que aquest prec el té del Ple passat i que des
d’aquella data ja ha quedat solventat però que vol fer-ho constar perquè s’actuï de
manera diferent la propera vegada. Diu que al mes d’octubre i novembre es va
portar a terme la poda d’arbres en el casc urbà i les zones de trànsit rodat, però que
a zones com la urbanització Sant Sebastià per exemple no es va realitzar, cosa que
va comportar una enorme catifa de fulles i un estat d’abandonament de les zones
perifèriques del casc urbà. Afegeix que van haver veïns que van fer la neteja
sectorial de la seva zona, i que fins i tot van netejar els contenidors de brossa, i van
presentar escrits des del mes d’octubre en què denuncien aquests fets, sense que
hagin rebut resposta a data d’avui.Com a prec demana que es contestin per escrit
les reclamacions dels ciutadans i ciutadanes i que en aquest cas concret se’ls
informi del pla de poda d’arbres i si es pensa portar a terme a la Urbanització de
Sant Sebastià. Comenta que avui això ja està fet, però que es tingui en compte als
veïns per a d’altres ocasions.
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2. Increment de la pressió sancionadora municipal. Comenta que des de fa
setmanes s’ha detectat un increment en aquest sentit, sense respectar les conductes
tolerades fins ara, ni avisar del canvi d’actitud. Diu que han rebut queixes en aquest
sentit del veïnat de la Riera de Targa, entre la Quintana i Llessamí i fins Artail, on
els veïns han estat aparcant durant molts anys de manera tolerada, pel problema
d’aparcament que a hores d’ara encara no s’ha resolt i que amenaça d’incrementarse quan es construeixi un nou CAP. Comenta que sap que cal respectar els espais
dels vianants, però que també s’han de crear, com a Administració, espais per als
vehicles, i que aquests siguin sostenibles amb la trama urbana.Com a prec demanen
que, abans de sancionar conductes tolerades d’aparcament, es procedeixi a advertir
a la població i a fer pedagogia de les normes adequades.
3. Resolució de la sentència de la demanda del personal relativa a l’1%
d’increment salarial dels exercicis dels anys 2006, 2007 i 2008. Comenta que la
sentència és favorable als treballadors i que la quantitat consolida, la qual cosa
suposa que s’haurà de pagar també des del 2009 i fins al 2012 i els corresponents
interessos de demora. Diu que si l’ajuntament decideix recórrer i es perd també
s’hauran d’afegir despeses judicials i interessos des de l’inici de la reclamació.
Demana que com es podrà pagar aquesta quantitat econòmica de la sentència i com
s’inclourà al pressupost 2012. Diu que pensen que la recorreran per allargar el
termini uns quants anys i que no interfereixi en els resultats actuals. Com a prec
demanen que es negociï amb els representants dels treballadors la manera de fer
efectiu aquest pagament, tenint en compte els seus drets i l’esforç que han fet amb
la renúncia d’alguns drets reconeguts de cara social per al 2012 i que no es recorri
amb la intenció de treure’s el problema del damunt.
La Sra. Ninet respon el prec sobre tema de poda d’arbres i comenta que sí que contesten els
escrits, però que hi hagut més problemes que altres anys perquè les fulles han caigut amb
més antelació. També diu que han contestat diverses queixes però que és possible que
alguna hagi quedat sense resposta.
Sobre la ruta de la poda diu que és la mateixa de cada any.
El Sr. Lorca comenta la qüestió de les multes i diu que s’està treballant en aquest tema, que
hi ha previst arribar a un consens amb la plataforma de damnificats i diu que han presentat
un escrit d’explicació, que no d’al·legacions, sobre el perquè de les multes.
Afegeix que des d’aquest context estan planificant durant el període informatiu poder
arribar a un consens.
El Sr. Oliva exposa que la sentència de l’1% és favorable als treballadors i que suposa un
increment de la despesa de 300.000 € com a mínim. Afegeix que no pot caure en pitjor
moment i que és una cosa que han heretat. Comenta que d’entrada han recorregut perquè
volen exhaurir les possibilitats de guanyar el procés en aquestes circumstàncies i diu que al
comitè unitari van començar a parlar de com es podria fer efectiu el pagament en cas que
s’hagués d’assumir.
La Sra. Julià formula els precs següent:
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1. Pas de vianants a la sortida de l’escola Francesc Macià. Dice que no hay paso de
peatones en la salida, ni lugares donde los padres puedan dejar el coche cuando van
a recoger a sus hijos, ni tampoco hay Policia que controle. Pregunta si se ha
previsto hacer alguna cosa al respecto.
2. Imatge del rei a la sala de plens. Dice que el artículo 85.2 del Reglamento de
organización y funcionamiento indica que en lugar preferente de la sala de sesiones
estará colocada la esfinge del rey. Manifiesta que quiere que conste expresamente
en acta que en esta sesión plenaria no figura en la sala la imagen del jefe del Estado
y que le gustaría saber como va la búsqueda que ha comenzado al inicio de la
sesión plenaria.
El Sr. Lorca informa que el tema de la sortida de l’Escola Francesc Macià a principi de
curs ja es va parlar amb el centre i es va dir que l’entrada natural era per la part del darrera,
on hi ha una zona d’aparcament habilitada per als autobusos.
També diu que el carrer Pius XII és un pas de sortida del poble i que sortir per allà podia
provocar un cert col·lapse a la circulació.
Comenta que això va fer que es parlés amb la direcció de l’escola i se’ls comuniqués que
es prohibiria aturar-se al carrer Pius XII davant la porta de l’escola.

Torn de preguntes
El Sr. Solà formula les preguntes següents:
1. Error al pressupost en una partida de Benestar Social. Comenta que han
detectat en una partida una errada material subsanable, donat que a la partida
d’ingressos corresponent al Consell Comarcal figuren en concepte de transport
adaptat 1.450 € i que en canvi, a les partides de despesa de transport adaptat només
hi ha 500 €.

El Sr. Rucabado formula les preguntes següents:
1. Partida de Cultura. Comenta que hi ha una partida del 2012, corresponent a
“Altres activitats de Cultura” que s’incrementa respecte al pressupost prorrogat del
2010, que passa de 10.500 €, a 11.900€ a la liquidació provisional del 2011, i a
13.000 € al 2012. Pregunta si se’ls pot explicar a què s’aplica aquesta partida.
2. Mesures per compensar el dèficit 2011 i factures pendents per pagar. Explica
que l’exercici del 2010 es va liquidar amb un romanent de tresoreria negatiu d’1
milió d’euros, que ha estat compensat parcialment durant l’any 2011 amb un
préstec ICO i amb algunes retencions de crèdit. Afegeix que ha quedat una part per
compensar de 247.000 €, que es preveu que quedin regularitzats durant l’any 2012.
Diu que al tancament provisional del 2011 s’hi fa constar un dèficit d’un 2.200.000
euros. Comenta que des que hi ha el nou equip de govern es veu que la situació està
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empitjorant perquè el dèficit ha passat d’1 a 2,2 milions. Pregunta quines mesures
s’han previst per compensar el més que probable dèficit de 2011 i quin import de
factures hi ha pendent de pagament en aquest moment.
El Sr. Yelo explica que han volgut rebaixar despeses i que normalment les partides es
vinculen entre elles. Diu que s’ha comptat molt a la baixa un cost mínim i que s’ha
augmentat únicament aquesta partida més general per després poder-la utilitzar en funció
de les necessitats.
El Sr. Oliva aclareix que el números estan regularitzats des del moment que estan al
pressupost, i que una altra cosa és si s’executaran els atípics.
També li comenta al Sr. Rucabado que el nou equip va entrar a governar pel juliol i que cal
tenir en compte el cicle electoral de l’economia.
Li diu que al pressupost del 2011 hi ha estat tothom i que per això s’ha disparat i que tot es
veurà a la liquidació juntament amb al Pla de Sanejament.
Respecte al tema de factures pendents diu que des que hi ha el nou govern es presenta un
informe cada trimestre i que al proper Ple toca.

El Sr. Cusidó recorda que hi havia una cosa pendent de fa un parell de mesos sobre si ja
s’han trobat la documentació dels pagaments dels parcel·listes del PP-12 i del que falta per
pagar. Diu que només es va contestar parcialment el que va demanar.
A continuació formula les preguntes següents:
1. Obertura del concurs de l’explotació del servei del restaurant-bar del Casal de
la Gent Gran de Can Rafart. Comenta que un representant del seu grup va ser
membre de la mesa de contractació en representació de l’oposició i diu que, tot i
que hi havia dos requisits que no es complien per part de l’única candidata que s’hi
va presentar, es va decidir continuar el procediment i al final se li va adjudicar amb
el seu vot en contra. Explica que aquesta persona no tenia experiència professional
en el camp de la restauració i que l’únic que va poder acreditar van ser tres mesos
al quiosc de Can Rafart durant la temporada de 2011. Diu que per portar un
restaurant no és avaluable l’experiència de fer entrepans i servir begudes i que
consideren que el concurs hauria hagut de quedar desert fins a trobar un expert
contrastat en el sector de la restauració. Pregunta que per què s’ha dipositat tanta
confiança en aquesta persona inexperta en el sector de l’hosteleria i que
curiosament és l’esposa d’un exregidor del consistori.
2. Calendari fiscal. Diu que fa uns dies s’ha repartit aquest calendari del 2012 i hi ha
pogut observar un nou fraccionament per l’IBI en quatre terminis. Comenta que la
data del 14 de desembre, com a última, no creuen que sigui correcta perquè les
devolucions bancàries es podrien produir fins al 13 de gener de 2013, la qual cosa
suposaria un problema i una irregularitat comptable per resoldre les devolucions de
domiciliats d’un exercici envers l’altre. Pregunta si això s’ha fet per algun motiu
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especial o si es tracta d’una errada, i demana que es modifiqui i es passi a 1 de
desembre de 2012 l’últim termini i que es notifiqui degudament a la població.
3. Decret 152/2012 d’inici d’execució subsidiària per al restabliment de la
legalitat urbanística de la finca del carrer de la Sort. Comenta que ,tenint en
compte que avui s’ha aprovat el pressupost i que l’Ajuntament no pot ni pagar les
nòmines del personal el dia que correspon, que les sentències són d’obligat
compliment en el termini més curt possible i que aquest procés va comportar unes
despeses per a l’erari municipal per costes de més de 40.000 €, que encara estan
pendents, voldrien saber si s’ha fixat una data per a aquesta execució i si es podrà
pagar a l’empresa que la porti a terme.
Per acabar agraeix que s’hagi traslladat el contenidor d’olis a la zona del nou mercat.
La Sra. Ruhí contesta la pregunta relativa al tema del bar del Casal de la Gent i explica que
només es va presentar una persona. Afegeix que és una sort que s’hagi presentat aquesta
persona i diu que va presentar tota la documentació excepte un document que després va
resultar que no li calia perquè no era empresa sinó una persona física.
També li diu al Sr. Cusidó que no cal tenir una titulació especial per ser concessionari
d’aquest bar perquè no és cap cuina Ferran Adrià, i que l’únic que feia falta era el carnet de
manipulador, que ja el tenia, i una experiència.
Així mateix exposa que van presentar una bona proposta de preus, de lloguer i que van
acceptar una sèrie de premises que va posar el casal, que probablement va ser el que va fer
tirar enrera a d’altres possibles interessats.
El Sr. Oliva diu que s’ha posat la data més tardana possible del fraccionament de l’IBI per
facilitar el pagament.
L’alcalde respon en relació al tema del Decret de l’execució subsidiària i diu que no hi ha
data per dur-la a terme.
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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