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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

 

REF.: 12/2013 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 28 de novembre de 2013
Hora: de les 20:00
Lloc: a la sala de Plens de 
 

Hi assisteixen 

Xavier Godas Perez 
Benet Oliva Ricós 
Xavier Yelo Blat 
Joan Adell Pla 
Ferran Lorca Gruart 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Inmaculada Ninet Galofré 
Francesc Sola Xifra 
Esther Sanchez Casero 
Joaquim Rucabado Aguilar
Joan Alfons Cusido Macia 
Cèsar Carmona Laso 
 

Autoritzats: 

Gustau Roca Priante 
 

Han excusat la seva assistència

Laura Julià Cantallops 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 
extraordinària i urgent de 13 de
2. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2014.
3. Aprovació conveni de separació de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt del Consorci 
Digital Mataró-Maresme. 
4. Conveni de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de deutes
amb Graiva, Obres i Serveis SL.
5. Aprovació inicial dels nous Estatuts de l'Organisme Autònom Local del Museu.
6. Aprovació inicial del Pla de Comunicació.
7. Moció d'ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta d'ERC 
presentada al parlament per instar al govern a estudiar emplaçaments alternatius del Centre 
de Telecomunicacions de l'antena de Sant Mateu.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

PLE MUNICIPAL  

 

ORDINÀRIA. 
28 de novembre de 2013. 

20:00h. a les 22:50 h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 

Joaquim Rucabado Aguilar 
 

Han excusat la seva assistència  

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2013 i de l’acta de la sessió 
extraordinària i urgent de 13 de novembre de 2013. 
2. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2014. 
3. Aprovació conveni de separació de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt del Consorci 

4. Conveni de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de deutes
amb Graiva, Obres i Serveis SL. 
5. Aprovació inicial dels nous Estatuts de l'Organisme Autònom Local del Museu.
6. Aprovació inicial del Pla de Comunicació. 
7. Moció d'ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta d'ERC 

entada al parlament per instar al govern a estudiar emplaçaments alternatius del Centre 
de Telecomunicacions de l'antena de Sant Mateu. 

1 

de 30 d’octubre de 2013 i de l’acta de la sessió 

3. Aprovació conveni de separació de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt del Consorci 

4. Conveni de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de deutes, i compensació 

5. Aprovació inicial dels nous Estatuts de l'Organisme Autònom Local del Museu. 

7. Moció d'ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta d'ERC 
entada al parlament per instar al govern a estudiar emplaçaments alternatius del Centre 
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8. Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d'adhesió a la campanya ''El món ho ha de 
saber''. 
9. Donar compte de l'informe d
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària 
sessió extraordinària i urgent 
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió 
d’octubre de  2013. 
 
El Sr. Cusidó demana que s’incorporin a l’acta les
 

• A la pàgina 8, al setè paràgraf, on diu “itot
dir “i tot”. 

• A la pàgina 37, al segon paràgraf, a la tercera línea on diu: “mancava la 
interpretació contractual”, ha de dir: “jurídica del contracte”.

• A la pàgina 40, a l’últim paràgraf, s’ha de substituir “a” per 
 

A continuació se sotmet l’acta a aprovació i s’aprova per unanimitat.

 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena del Ple extraordinari i urgent del dia 13 de 
novembre de 2013. 

El Sr. Cusidó proposa que a la pàgina 5, al segon paràgraf, a la primera 

“El Sr. Cusidó destaca que fa dos anys només que OXV és al govern però s’ha afegit als 
grups- GEVD, PSC i ERC
acceptat el que hi havia.”  

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’ap
 
 
2.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2014.
 
 
 

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

 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

8. Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d'adhesió a la campanya ''El món ho ha de 

9. Donar compte de l'informe de morositat del tercer trimestre de 2013. 
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 d’octubre de 2013 i de l’acta de la 
sessió extraordinària i urgent de 13 de novembre de 2013. 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió 

demana que s’incorporin a l’acta les esmenes següents: 

A la pàgina 8, al setè paràgraf, on diu “itot”, hi ha una errada d’escriptura i ha de 

A la pàgina 37, al segon paràgraf, a la tercera línea on diu: “mancava la 
interpretació contractual”, ha de dir: “jurídica del contracte”. 
A la pàgina 40, a l’últim paràgraf, s’ha de substituir “a” per “al”.

A continuació se sotmet l’acta a aprovació i s’aprova per unanimitat. 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena del Ple extraordinari i urgent del dia 13 de 

proposa que a la pàgina 5, al segon paràgraf, a la primera línea digui:

“El Sr. Cusidó destaca que fa dos anys només que OXV és al govern però s’ha afegit als 
GEVD, PSC i ERC- que fa anys que hi són i que la línea és continuista, que ha 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 

Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2014. 

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

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2013000126 
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8. Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d'adhesió a la campanya ''El món ho ha de 

 

de 30 d’octubre de 2013 i de l’acta de la 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària de 30 

”, hi ha una errada d’escriptura i ha de 

A la pàgina 37, al segon paràgraf, a la tercera línea on diu: “mancava la 

“al”.  

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena del Ple extraordinari i urgent del dia 13 de 

línea digui: 

“El Sr. Cusidó destaca que fa dos anys només que OXV és al govern però s’ha afegit als 
que fa anys que hi són i que la línea és continuista, que ha 
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Aprovació inicial dels Pressupostos

Relació de fets  

1. L’alcalde de l’Ajuntament, 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost per a 
l’exercici 2014. 

2. L’int erventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes que figuren a 
l’expedient. 

3. La responsable de recursos humans ha informat la Plantilla i l’Annex de personal.

4. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

Fonaments de dret  

1. En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació 
vigent i els òrgans competents han proposat prèvi
organismes i empreses que l’integren, confor
fundacional. 

2. La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162 
a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals

3. El Pressupost del Centre Teatral i Cultural La Massa també es presenta per a la seva 
aprovació pel Ple de la Corporació, si bé, d’acord 
forma part del Pressupost General.

4. Forma part també d’aquest expedient el pressupost de la societat mercantil de 
capital íntegrament municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU, que no es 
considera ens dependent.

5. L’article 90.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que 
correspon a cada Corporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost, la 
plantilla que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual.

Vistos els informes de Secretaria, Intervenció i Recursos humans, s’eleva al Ple la proposta 
d’acord següent: 

Proposta d’acord 

1. Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 20
capítols i per cadascun dels corresponents organismes, consorci i empresa que 
l’integren, és el següent:

Ajuntament de Vilassar de Dalt

 
ESTAT D’INGRESSOS

 
Capítol Descripció
I IMPOSTOS DIRECTES

II IMPOSTOS 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

dels Pressupostos Generals per a 2014. 

L’alcalde de l’Ajuntament, d’acord amb el disposat per l’article 168 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost per a 

erventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes que figuren a 

La responsable de recursos humans ha informat la Plantilla i l’Annex de personal.

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Real decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació 
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels 

mpreses que l’integren, conformen als seus estatuts o al document 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90

El Pressupost del Centre Teatral i Cultural La Massa també es presenta per a la seva 
pel Ple de la Corporació, si bé, d’acord amb la normativ

Pressupost General. 

Forma part també d’aquest expedient el pressupost de la societat mercantil de 
capital íntegrament municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU, que no es 
considera ens dependent. 

’article 90.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que 
correspon a cada Corporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost, la 
plantilla que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 

eventual. 

Vistos els informes de Secretaria, Intervenció i Recursos humans, s’eleva al Ple la proposta 

Aprovar inicialment el Pressupost general per a l’exercici de 2014
capítols i per cadascun dels corresponents organismes, consorci i empresa que 
l’integren, és el següent: 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

ESTAT D’INGRESSOS 

Descripció  Any 2014
IMPOSTOS DIRECTES 4.808.700,00

IMPOSTOS INDIRECTES 100.000,00
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d’acord amb el disposat per l’article 168 del Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, ha format el pressupost per a 

erventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes que figuren a 

La responsable de recursos humans ha informat la Plantilla i l’Annex de personal. 

al Real decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació 
ament els pressupostos dels 

men als seus estatuts o al document 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162 
març, pel qual s’aprova el Text 

; els articles 2 a 23 del RD 500/90. 

El Pressupost del Centre Teatral i Cultural La Massa també es presenta per a la seva 
normativa vigent, no 

Forma part també d’aquest expedient el pressupost de la societat mercantil de 
capital íntegrament municipal Viserma Serveis i Manteniments SLU, que no es 

’article 90.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que 
correspon a cada Corporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost, la 
plantilla que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 

Vistos els informes de Secretaria, Intervenció i Recursos humans, s’eleva al Ple la proposta 

14 que, resumit per 
capítols i per cadascun dels corresponents organismes, consorci i empresa que 

Any 2014  
4.808.700,00 

100.000,00 
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III TAXES, PREUS PÚBLICS I  ALTRES INGRESSOS

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

V INGRESSOS PATRIMONIALS

VI ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII ACTIUS 

IX PASSIUS FINANCERS

  

 
ESTAT DE DESPESES

 
Descripció  
DESPESES DE PERSONAL

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS

INVERSIONS REALS

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

ACTIUS FINANCERS

PASSIUS FINANCERS

 

 
 

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 

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

V FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS

VI INVERSIONS REALS

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

IX PASSIUS FINANCERS

  

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

TAXES, PREUS PÚBLICS I  ALTRES INGRESSOS 2.438.008,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.558.555,00

INGRESSOS PATRIMONIALS 2.863.601,00

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.000,00

ACTIUS FINANCERS 

PASSIUS FINANCERS 

12.818.864,00

ESTAT DE DESPESES 

 Any 2014 
DESPESES DE PERSONAL 4.092.926,02

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.212.585,00

DESPESES FINANCERES 683.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 669.850,00

FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS 832.100,00

INVERSIONS REALS 811.382,98

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 68.000,00

ACTIUS FINANCERS 0,00

PASSIUS FINANCERS 1.449.020,00

12.818.864,00

Emissora Ràdio Vilassar de Dalt 

ESTAT D’INGRESSOS 

Descripció  Any 2014
IMPOSTOS DIRECTES 

IMPOSTOS INDIRECTES 

TAXES, PREUS PÚBLICS I  ALTRES INGRESSOS 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 97.892,36

INGRESSOS PATRIMONIALS 

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS 

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 3.000,00

ACTIUS FINANCERS 

PASSIUS FINANCERS 

100.894,36

ESTAT DE DESPESES 

Descripció  Any 2014
DESPESES DE PERSONAL 85.714,36

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 12.080,00

DESPESES FINANCERES 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS 

INVERSIONS REALS 3.000,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

ACTIUS FINANCERS 

PASSIUS FINANCERS 

100.894,36
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2.438.008,00 

2.558.555,00 

2.863.601,00 

0,00 

50.000,00 

0,00 

0,00 

12.818.864,00 

4.092.926,02 

4.212.585,00 

683.000,00 

669.850,00 

832.100,00 

811.382,98 

68.000,00 

0,00 

1.449.020,00 

12.818.864,00 

Any 2014  
0,00 

0,00 

2,00 

97.892,36 

0,00 

0,00 

3.000,00 

0,00 

0,00 

100.894,36 

Any 2014  
85.714,36 

12.080,00 

100,00 

0,00 

0,00 

3.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

100.894,36 
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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 

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

V FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS

VI INVERSIONS REALS

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

IX PASSIUS FINANCERS

  

 

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 

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

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

ESTAT D’INGRESSOS 

Descripció  Any 2014
IMPOSTOS DIRECTES   

IMPOSTOS INDIRECTES   

TAXES, PREUS PÚBLICS I  ALTRES INGRESSOS 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 74.843,43

INGRESSOS PATRIMONIALS   

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS   

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 60.000,00

ACTIUS FINANCERS   

PASSIUS FINANCERS   

134.845,43

ESTAT DE DESPESES 
Descripció  Any 2014
DESPESES DE PERSONAL 50.470,43

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 24.375,00

DESPESES FINANCERES 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS 

INVERSIONS REALS 60.000,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

ACTIUS FINANCERS 

PASSIUS FINANCERS 

134.845,43

Centre Teatral i Cultural ‘La Massa’. 

ESTAT D’INGRESSOS 

Descripció  Any 2014
IMPOSTOS DIRECTES 

IMPOSTOS INDIRECTES 

TAXES, PREUS PÚBLICS I  ALTRES INGRESSOS 18.000,00

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 123.048,74

INGRESSOS PATRIMONIALS 40.100,00

ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS   

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 5.000,00

ACTIUS FINANCERS 

PASSIUS FINANCERS 

186.148,74

ESTAT DE DESPESES 

Descripció  Any 2014
DESPESES DE PERSONAL 117.048,74

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 61.800,00

DESPESES FINANCERES 2.300,00

5 

Any 2014  

2,00 

74.843,43 

60.000,00 

134.845,43 

Any 2014  
50.470,43 

24.375,00 

0,00 

0,00 

0,00 

60.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

134.845,43 

Any 2014  
0,00 

0,00 

18.000,00 

123.048,74 

40.100,00 

5.000,00 

0,00 

0,00 

48,74 

Any 2014  
117.048,74 

61.800,00 

2.300,00 
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IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS

V FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS

VI INVERSIONS REALS

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

IX PASSIUS FINANCERS

  

 
 

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments

ESTAT D’INGRESSOS
 

Descripció

TAXES, PREUS PÚBLICS I  ALTRES INGRESSOS

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

INGRESSOS PATRIMONIALS

 

 
ESTAT DE DESPESES

Descripció
DESPESES DE PERSONAL

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

DESPESES FINANCERES

 

 
2. Aprovar les plantilles de persona

3. Aprovar les Bases d’execució del Pressupost general

4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 
hàbils, durant el qual els interessats podran presentar

5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, qu
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes

 
 

El Sr. Oliva diu que es presenta el pressupost 2014 dintre de la normalitat, al mes de 
novembre. 

 

Explica que en el pressupost es composa tant del 
diferents organismes autònoms

Manifesta que és un pressupost que tindria moltes complicacions si no fos pels ingressos 
atípics, que permeten sanejar un conjunt d’herències rebudes.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS 

INVERSIONS REALS 5.000,00

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

ACTIUS FINANCERS 

PASSIUS FINANCERS 

186.148,74

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments

ESTAT D’INGRESSOS 

Descripció  Any 2014  

TAXES, PREUS PÚBLICS I  ALTRES INGRESSOS 152.082,91 

TRANSFERÈNCIES CORRENTS 88.026,82 

INGRESSOS PATRIMONIALS 556.450,00 

796.559,73 

ESTAT DE DESPESES 
Descripció  Any 2014  
DESPESES DE PERSONAL 221.242,31 

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 102.381,60 

DESPESES FINANCERES 361.000,00 

684.623,91 

Aprovar les plantilles de personal que es detallen al Pressupost. 

les Bases d’execució del Pressupost general per a 2014. 

Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 

s interessats podran presentar-hi reclamacions. 

L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 
l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

diu que es presenta el pressupost 2014 dintre de la normalitat, al mes de 

el pressupost es composa tant del del propi de l’Ajuntament com el dels 
autònoms i l’empresa municipal. 

Manifesta que és un pressupost que tindria moltes complicacions si no fos pels ingressos 
que permeten sanejar un conjunt d’herències rebudes. 
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0,00 

0,00 

5.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

186.148,74 

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments 

Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies 

hi reclamacions.  

L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en 

an s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la 
Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

diu que es presenta el pressupost 2014 dintre de la normalitat, al mes de 

propi de l’Ajuntament com el dels 

Manifesta que és un pressupost que tindria moltes complicacions si no fos pels ingressos 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Diu que el principal problema a l’hora d’elaborar el pressupost 
han anat sortint i que s’han hagut d’assumir per
2014 s’arriba a la xifra de 1.722.000 

Afegeix que es poden cobrir amb els ingressos atípics que s’han anat generant (Can Nolla, 
cementiri, i altres concessions que pugen 
al mateix temps que quedi un romanent per fer un conjunt d’inversions per mantenir el 
poble al dia. 

Comenta que el pressupost de l’exercici 2014 permet amortitzar del deute acumulat
1.400.000 € més 600.000 € d’interessos.

Continua dient que hi ha una partida de 829.000 

Diu que la sentència més destacada 
d’increment salarial que ve dels anys 2007
amb el personal de l’Ajuntament
contingències. 

A continuació diu que els objectius del pressupost 2014 són: 
deute d’acord amb les amortitzacions fetes; gaud
mantenir els conceptes de transferències corrents
amb les famílies (50.000 €), les diferen
forma part d’entitats i consor
regulades mitjançant conveni.

Referent a les inversions, 
d’elles consisteixen en posar al dia qüestions que durant els anys de re
pogut fer: actualitzar aspectes informàtics (llicències, hardware...); millores de parcs i 
jardins; pla d’accessibilitat; manteniment dels camins de sorra (partida de 60.000 
asfaltar la part de baix del camí de la Costa; mantenimen
tenint en compte que tot i que li correspon 
(es comprarà una mini excavadora 50.000 
instal·lar la pista d’skate; implantac
segona fase de les obres de reparació de la piscina per posar
energètic; condicionament d’aparcaments; acabar la biblioteca i obrir
comunicatives; millores enllumenat públic; millores en la senyalització vertical; adquisició 
de gàbies per posar el material que es presta i reposició del mateix;  reparació de l’acroteri 
dels rajolers al 2013 i reparació de
del casal Piferrer; implantació de mesures de reducció de velocitat...

Manifesta que a l’informe d’

• Regla del deute. Diu que per això es va elaborar el Pla d’Ajust per tal que els 
coeficients es redueixin progressivament fins
d’estabilitat. 

• Regla de la despesa. Diu que 
saltar la regla de la despesa quant als increment previstos.

Conclou dient que és un pressupost que permet treballar, posar al 
complir objectius. 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Diu que el principal problema a l’hora d’elaborar el pressupost han estat
que s’han hagut d’assumir perquè són fermes, i diu que si se suma

1.722.000 €.  

Afegeix que es poden cobrir amb els ingressos atípics que s’han anat generant (Can Nolla, 
cementiri, i altres concessions que pugen 2.800.000 €), que són la clau per poder quadrar i 
al mateix temps que quedi un romanent per fer un conjunt d’inversions per mantenir el 

l pressupost de l’exercici 2014 permet amortitzar del deute acumulat
€ d’interessos. 

Continua dient que hi ha una partida de 829.000 € per petites inversions diverses.

Diu que la sentència més destacada que s’haurà de complir al 2014 és la del 1 % de 
que ve dels anys 2007-2008, que és el resultat d’un c

amb el personal de l’Ajuntament i que implica 800.000 € que s’ha inclòs al fons de 

A continuació diu que els objectius del pressupost 2014 són: complir sentències; amortitzar 
deute d’acord amb les amortitzacions fetes; gaudir d’un fons per fer petites inversions;  
mantenir els conceptes de transferències corrents, mantenir i augmentar el treball social 

€), les diferents transferències habituals perquè
forma part d’entitats i consorcis i mantenir la pràctica de fer possible el conjunt d’activitats 
regulades mitjançant conveni. 

 diu que són un conjunt divers de petites coses i que moltes 
posar al dia qüestions que durant els anys de re

pogut fer: actualitzar aspectes informàtics (llicències, hardware...); millores de parcs i 
jardins; pla d’accessibilitat; manteniment dels camins de sorra (partida de 60.000 
asfaltar la part de baix del camí de la Costa; manteniment dels pous sorrencs de la riera

tot i que li correspon fer-ho a l’ACA, no es fa i és un risc quant plou 
(es comprarà una mini excavadora 50.000 €); trasllat d’un nou centre del refugi d’

kate; implantació de mesures d’estalvi energètic; continuar amb la 
segona fase de les obres de reparació de la piscina per posar-la al dia en 

condicionament d’aparcaments; acabar la biblioteca i obrir
llumenat públic; millores en la senyalització vertical; adquisició 

de gàbies per posar el material que es presta i reposició del mateix;  reparació de l’acroteri 
dels rajolers al 2013 i reparació de l’escala al 2014; tancament i condicionament del pati 

casal Piferrer; implantació de mesures de reducció de velocitat... 

Manifesta que a l’informe d’Intervenció hi ha dues objeccions: 

Regla del deute. Diu que per això es va elaborar el Pla d’Ajust per tal que els 
coeficients es redueixin progressivament fins els límits que preveu el Pla 

Regla de la despesa. Diu que en incloure els 832.000 € de la sent
saltar la regla de la despesa quant als increment previstos. 

Conclou dient que és un pressupost que permet treballar, posar al dia aspecte
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han estat les sentències que 
que si se suma 2013 i 

Afegeix que es poden cobrir amb els ingressos atípics que s’han anat generant (Can Nolla, 
que són la clau per poder quadrar i 

al mateix temps que quedi un romanent per fer un conjunt d’inversions per mantenir el 

l pressupost de l’exercici 2014 permet amortitzar del deute acumulat 

€ per petites inversions diverses. 

l 2014 és la del 1 % de 
’un conflicte històric 

s’ha inclòs al fons de 

sentències; amortitzar 
ir d’un fons per fer petites inversions;  
mantenir i augmentar el treball social 

è hi ha conveni o es 
ctica de fer possible el conjunt d’activitats 

diu que són un conjunt divers de petites coses i que moltes 
posar al dia qüestions que durant els anys de restricció no s’han 

pogut fer: actualitzar aspectes informàtics (llicències, hardware...); millores de parcs i 
jardins; pla d’accessibilitat; manteniment dels camins de sorra (partida de 60.000 €) per 

t dels pous sorrencs de la riera, 
a l’ACA, no es fa i és un risc quant plou 

€); trasllat d’un nou centre del refugi d’animals; 
ió de mesures d’estalvi energètic; continuar amb la 

la al dia en qüestions d’estalvi 
condicionament d’aparcaments; acabar la biblioteca i obrir-la; millores 

llumenat públic; millores en la senyalització vertical; adquisició 
de gàbies per posar el material que es presta i reposició del mateix;  reparació de l’acroteri 

condicionament del pati 

Regla del deute. Diu que per això es va elaborar el Pla d’Ajust per tal que els 
els límits que preveu el Pla 

€ de la sentència de l’1 %, fa 

dia aspectes locals i 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

El Sr. Rucabado  diu que un cop examinada la memòria que acompanya els pressupostos 
2014, s’han adonat que en molts punts s’ha utilitzat “cortar y pegar” del pressupost 2013, 
atès que en molts llocs no s’ha canviat

Manifesta que a l’exposició del Sr. Oliva s’ha utilitzat la mateixa retòrica de sempre: que 
continuaran treballant en la millora dels serveis als ciutadans
qualitativament, que continuaran amb iniciatives te
administrativa per aconseguir una administració més eficient, econòmica i transparent dels 
recursos públics, que es vol seguir garantint  la creació d’ocupació al poble i la promoció 
econòmica, que s’està fent un gra
al nou temps i garantir la solvència i sostenibilitat financera de l’Ajuntament.

Comenta que CIU no s’ho creu
s’han aprofitat els ingressos a
ni tenen previst fer-ho en un termini relativament curt.

Diu que sembla que estan més interessats en el futur com a govern que no pas en el del 
poble de Vilassar de Dalt. 

Pregunta que per què si a tots els nivells de l’administració pública (locals, provincials, 
estatals...) s’estan presentant pressupostos restrictius que provoquen un important 
moviment social de protesta, a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt , 
per tenir unes finances  massa sanes, es
últims temps. 

Afegeix que és més que probable que l’exercici 2013 es pugui tancar amb un dèficit 
aproximat al 0 i que això pugui permetre plantejar un exercici 2014 esplèndid i e
com si no hi hagués res per 

Continua dient que algú deu pensar que ha arribat l’hora d’obrir la veda de la despesa, 
sense tenir en compte el fort endeutament que està immers Vilassar de Dalt.

Puntualitza que el que no dirà l’equip de go
que si al 2013 es tanca amb dèficit més o menys 0, no serà per la gestió del govern sinó per 
l’aparició d’una cosa amb la que no es co
pagament a proveïdors ofert
1.300.000€. 

Exposa que el pressupost 2013 es va quadrar amb la previsió d’uns ingressos atípics de 
700.000 € provinents de la concessió del tanatori, que finalment no van arribar. 

Diu que en lloc dels 700.000 
tanca a 0 de dèficit. Afegeix que el deute segueix augmentant 
s’han de tornar però amb interessos.

Comenta que CIU pensa que no és una bona gestió
s’ha obtingut de l’operació de Can Nolla no ha servit per sanejar l’A
de ser, perquè no veuen que s’hagi canviat res de la concepció del que ha de ser un 
Ajuntament adaptat als nous temps  i per
res més que incrementar el deute que aquest govern deixarà en herència als que ocupin el 
seu lloc a partir de maig 2015.

A continuació entra al detall amb alguns números:

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

diu que un cop examinada la memòria que acompanya els pressupostos 
2014, s’han adonat que en molts punts s’ha utilitzat “cortar y pegar” del pressupost 2013, 
atès que en molts llocs no s’ha canviat ni tan sols la data. 

Manifesta que a l’exposició del Sr. Oliva s’ha utilitzat la mateixa retòrica de sempre: que 
continuaran treballant en la millora dels serveis als ciutadans, tant quantitativament com 
qualitativament, que continuaran amb iniciatives tendents en la modernització de la gestió 
administrativa per aconseguir una administració més eficient, econòmica i transparent dels 
recursos públics, que es vol seguir garantint  la creació d’ocupació al poble i la promoció 
econòmica, que s’està fent un gran esforç col·lectiu per repensar l’Ajuntament i adaptar
al nou temps i garantir la solvència i sostenibilitat financera de l’Ajuntament.

Comenta que CIU no s’ho creu perquè ni s’ha canviat la dinàmica  de l’Ajuntament
s’han aprofitat els ingressos atípics per sanejar l’estructura i les finances de l’Ajuntament, 

ho en un termini relativament curt. 

Diu que sembla que estan més interessats en el futur com a govern que no pas en el del 

a tots els nivells de l’administració pública (locals, provincials, 
estatals...) s’estan presentant pressupostos restrictius que provoquen un important 
moviment social de protesta, a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt ,  en canvi, 

unes finances  massa sanes, es presenten els pressupostos més expansius dels 

Afegeix que és més que probable que l’exercici 2013 es pugui tancar amb un dèficit 
això pugui permetre plantejar un exercici 2014 esplèndid i e

com si no hi hagués res per solucionar. 

Continua dient que algú deu pensar que ha arribat l’hora d’obrir la veda de la despesa, 
sense tenir en compte el fort endeutament que està immers Vilassar de Dalt.

Puntualitza que el que no dirà l’equip de govern, perquè no afavoriria la seva posició
que si al 2013 es tanca amb dèficit més o menys 0, no serà per la gestió del govern sinó per 
l’aparició d’una cosa amb la que no es comptava, que són les mesures extraordinàries  de 
pagament a proveïdors ofertes pel govern de l’Estat Espanyol,  

que el pressupost 2013 es va quadrar amb la previsió d’uns ingressos atípics de 
€ provinents de la concessió del tanatori, que finalment no van arribar. 

00.000 € s’han ingressat 1.300.000 € del pla Rajoy 
tanca a 0 de dèficit. Afegeix que el deute segueix augmentant donat que aquests ingressos 
s’han de tornar però amb interessos. 

Comenta que CIU pensa que no és una bona gestió perquè el cobrament extraordinari que 
s’ha obtingut de l’operació de Can Nolla no ha servit per sanejar l’Ajuntament com havia 

què no veuen que s’hagi canviat res de la concepció del que ha de ser un 
t adaptat als nous temps  i perquè amb aquesta manera de fer no s’ha aconseguit 

res més que incrementar el deute que aquest govern deixarà en herència als que ocupin el 
seu lloc a partir de maig 2015. 

A continuació entra al detall amb alguns números: 
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diu que un cop examinada la memòria que acompanya els pressupostos 
2014, s’han adonat que en molts punts s’ha utilitzat “cortar y pegar” del pressupost 2013, 

Manifesta que a l’exposició del Sr. Oliva s’ha utilitzat la mateixa retòrica de sempre: que 
tant quantitativament com 

ndents en la modernització de la gestió 
administrativa per aconseguir una administració més eficient, econòmica i transparent dels 
recursos públics, que es vol seguir garantint  la creació d’ocupació al poble i la promoció 

n esforç col·lectiu per repensar l’Ajuntament i adaptar-lo 
al nou temps i garantir la solvència i sostenibilitat financera de l’Ajuntament. 

ni s’ha canviat la dinàmica  de l’Ajuntament, ni 
i les finances de l’Ajuntament, 

Diu que sembla que estan més interessats en el futur com a govern que no pas en el del 

a tots els nivells de l’administració pública (locals, provincials, 
estatals...) s’estan presentant pressupostos restrictius que provoquen un important 

en canvi, que no destaca 
els pressupostos més expansius dels 

Afegeix que és més que probable que l’exercici 2013 es pugui tancar amb un dèficit 
això pugui permetre plantejar un exercici 2014 esplèndid i expansiu 

Continua dient que algú deu pensar que ha arribat l’hora d’obrir la veda de la despesa, 
sense tenir en compte el fort endeutament que està immers Vilassar de Dalt. 

què no afavoriria la seva posició, és 
que si al 2013 es tanca amb dèficit més o menys 0, no serà per la gestió del govern sinó per 

que són les mesures extraordinàries  de 
 per un import de 

que el pressupost 2013 es va quadrar amb la previsió d’uns ingressos atípics de 
€ provinents de la concessió del tanatori, que finalment no van arribar.  

€ del pla Rajoy i que l’exercici es 
que aquests ingressos 

cobrament extraordinari que 
juntament com havia 

què no veuen que s’hagi canviat res de la concepció del que ha de ser un 
manera de fer no s’ha aconseguit 

res més que incrementar el deute que aquest govern deixarà en herència als que ocupin el 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Diu que si es comparen els pressupostos 2013
s’incrementa en un 7,5 %, tot i que  estan inclosos els 700.000 
de la despesa s’incrementa en un 17 %.

Pel que fa a la  reconducció i racionalització que s’havia de fer en el Capítol I i 
de personal i despesa corrent) 
de personal només es redueix en un 5,8 % mentre que el de despesa corrent s’incrementa 
amb un 19,9 % i no s’inclouen els 600.000 

Pel que fa a la creació del fons de contingències diu que ha estat un encert.

Recorda que la quota d’amortització més interessos que haurà de pagar l’Ajuntament pel 
deute contret per l’anterior i l’actual govern arribarà als 2.000.000 d’euros anuals.

Referent al pagament del 1.400.000 
el que tocava pagar i que ja estava previst.

Explica que de cada 100 € que pagui un vilassarenc, 50 € seran per pagar el personal i 25 € 
per pagar els préstecs i els 
l’ajuda social, els subministres, la maquinària i el material de consum.

Manifesta que el pressupost general incompleix l’objectiu que marca la Lle
Pressupostària ja que de les tr
s’aprova aquest pressupost
Econòmic Financer que el reequilibri.

Exposa que creuen que aquests pressupostos no responen ni a la realitat
del context econòmic i social de Vilassar de Dalt, 
del consistori, no aporten cap mesura que faci pensar que les coses de l’Ajuntament han 
canviat respecte de governs anteriors i demostren que l’e
cops a cegues solventant el dia a dia sense saber quines mesures s’ha de prendre per 
reconduir la delicada situació econòmica de l’Ajuntament de Vilassat de Dalt. 

Finalment anuncia que CIU votarà en contra de la moció.

 

L’alcalde excusa a la Sra. Julià
potser no hi podrà assistir. 

 

El Sr. Cusidó puntualitza que les Ordenances Fiscals 2014 encara no estan aprovades 
definitivament i que si a la seva exposició pública hi h
l’aprovació inicial del pressupost.

Manifesta que es tracta d’un pressupost continuista, que es finan
hi ha un desequilibri latent. 

Afegeix que aquest exercici es pot solventar amb l’ingrés de 
surt bé, amb el cementiri, però que l’exercici 
possiblement no hi haurà cap ingrés atípic per treure rendiment i es produirà un increment 
molt important de les amortitzacions de capital.

Explica que de manera imminent es portarà a terme la reforma local al Congrés dels 
Diputats i que això pot obligar a refer el pressupost per

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Diu que si es comparen els pressupostos 2013-2014, es pot veure que el total d’
s’incrementa en un 7,5 %, tot i que  estan inclosos els 700.000 € del cementiri i que el total 
de la despesa s’incrementa en un 17 %. 

Pel que fa a la  reconducció i racionalització que s’havia de fer en el Capítol I i 
de personal i despesa corrent) diu que no es veu reflectida en lloc. Afegeix que el capítol 
de personal només es redueix en un 5,8 % mentre que el de despesa corrent s’incrementa 
amb un 19,9 % i no s’inclouen els 600.000 € que parlava abans. 

l que fa a la creació del fons de contingències diu que ha estat un encert.

Recorda que la quota d’amortització més interessos que haurà de pagar l’Ajuntament pel 
deute contret per l’anterior i l’actual govern arribarà als 2.000.000 d’euros anuals.

Referent al pagament del 1.400.000 € d’amortització, diu que no és cap esforç sinó que és 
el que tocava pagar i que ja estava previst. 

€ que pagui un vilassarenc, 50 € seran per pagar el personal i 25 € 
per pagar els préstecs i els 25 € restants són per pagar les inversions, els manteniments, 
l’ajuda social, els subministres, la maquinària i el material de consum. 

Manifesta que el pressupost general incompleix l’objectiu que marca la Lle
ja que de les tres vessants que incorpora només en compleix una

aquest pressupost, s’haurà de presentar en el termini d’un mes un nou pla 
Econòmic Financer que el reequilibri. 

reuen que aquests pressupostos no responen ni a la realitat,
del context econòmic i social de Vilassar de Dalt, i que allarguen els problemes financers 
del consistori, no aporten cap mesura que faci pensar que les coses de l’Ajuntament han 
canviat respecte de governs anteriors i demostren que l’equip de govern segueix donant 
cops a cegues solventant el dia a dia sense saber quines mesures s’ha de prendre per 
reconduir la delicada situació econòmica de l’Ajuntament de Vilassat de Dalt. 

Finalment anuncia que CIU votarà en contra de la moció. 

alde excusa a la Sra. Julià, que li ha comunicat que s’incorporarà  més tard al Ple o 
 

puntualitza que les Ordenances Fiscals 2014 encara no estan aprovades 
definitivament i que si a la seva exposició pública hi hagués alguna variació, afectaria a 
l’aprovació inicial del pressupost. 

Manifesta que es tracta d’un pressupost continuista, que es financia amb atípics i en el que 
hi ha un desequilibri latent.  

Afegeix que aquest exercici es pot solventar amb l’ingrés de l’ operació de Can Nolla i
amb el cementiri, però que l’exercici de 2014 serà un any dur en el que 

possiblement no hi haurà cap ingrés atípic per treure rendiment i es produirà un increment 
molt important de les amortitzacions de capital. 

ca que de manera imminent es portarà a terme la reforma local al Congrés dels 
ligar a refer el pressupost perquè Vilassar de Dalt és un municipi 
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veure que el total d’ingressos 
€ del cementiri i que el total 

Pel que fa a la  reconducció i racionalització que s’havia de fer en el Capítol I i II (despesa 
no es veu reflectida en lloc. Afegeix que el capítol 

de personal només es redueix en un 5,8 % mentre que el de despesa corrent s’incrementa 

l que fa a la creació del fons de contingències diu que ha estat un encert. 

Recorda que la quota d’amortització més interessos que haurà de pagar l’Ajuntament pel 
deute contret per l’anterior i l’actual govern arribarà als 2.000.000 d’euros anuals. 

diu que no és cap esforç sinó que és 

€ que pagui un vilassarenc, 50 € seran per pagar el personal i 25 € 
€ restants són per pagar les inversions, els manteniments, 

Manifesta que el pressupost general incompleix l’objectiu que marca la Llei d’Estabilitat 
pora només en compleix una així que, si 

s’haurà de presentar en el termini d’un mes un nou pla 

, ni a les necessitats 
que allarguen els problemes financers 

del consistori, no aporten cap mesura que faci pensar que les coses de l’Ajuntament han 
quip de govern segueix donant 

cops a cegues solventant el dia a dia sense saber quines mesures s’ha de prendre per 
reconduir la delicada situació econòmica de l’Ajuntament de Vilassat de Dalt.  

que li ha comunicat que s’incorporarà  més tard al Ple o 

puntualitza que les Ordenances Fiscals 2014 encara no estan aprovades 
agués alguna variació, afectaria a 

amb atípics i en el que 

operació de Can Nolla i, si 
serà un any dur en el que 

possiblement no hi haurà cap ingrés atípic per treure rendiment i es produirà un increment 

ca que de manera imminent es portarà a terme la reforma local al Congrés dels 
què Vilassar de Dalt és un municipi 
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de menys de 20.000 habitants, que té un deute enorme i que a més s’ha acollit als dos
Rajoy. Afegeix que es té una empresa municipal i una 

Comenta que segons esborranys que s’han fet públics aquests dies d’aquesta reforma, els 
ajuntaments com el de Vilassar de Dalt
els que determina la Llei de Bases de Règim Local.

Pel que fa als serveis impropis i delegats diu que serà difícil poder
aquests serveis passaran a ser de la Generalitat i

Diu que presentarà les al·legacions 
massa futur a aquest pressupost a mig

Demana si es poden aclarir els aspectes

- Previsió de 140.000 
20.000 € de grua. Diu

- Personal de la Massa. Diu que hi ha personal comptabilitzat al pressupost de la 
Massa i que fa tasques que no són de la Massa.

- Personal de l’emissora. 
tasques de l’Ajuntament.

- Destaca l’informe negatiu de l’interventor i el nivell d’endeutament.
- 51.000 € de la miniexcavadora. Creu que és una barbaritat comprar una excavadora 

per què l’ACA no fa la seva feina.
- Piscina 422.500 €. Diu que s’hauria de mancomunar amb alg
- Guastavino 15.000 €
- Promoció de Comerç 20.000 

podrien sortir de l’operació de Can Nolla.
- Venda de patrimoni de Viserma.

 

El Sr. Oliva li demana al Sr. Rucabado que comuniqui a 
data per tal que es pugui modificar en el període d’informació pública.

Pel que fa a la intervenció de CIU els contesta:

- Referent a què no és creïble el
dir el mateix del pressupost d’enguany i que de moment està quadrant.

- Pel que fa a la valoració de la liquidació 2013
debatrà quan sigui l’hora

- Quant als pressupostos expansius que ha comentat
expansius és per haver d’

- Puntualitza que el desequilibri és te
perquè no estaran el 832.000 
 

Referent a la intervenció del Sr. Cusi

 

- Diu que al 2015 està previst 
pressupostos dels propers anys.

- Pel que fa a la reforma local diu que ja es veurà com es fa tot.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

de menys de 20.000 habitants, que té un deute enorme i que a més s’ha acollit als dos
Rajoy. Afegeix que es té una empresa municipal i una sèrie de problemes afegits.

Comenta que segons esborranys que s’han fet públics aquests dies d’aquesta reforma, els 
ents com el de Vilassar de Dalt redueixen la prestació de serveis als pro

mina la Llei de Bases de Règim Local. 

Pel que fa als serveis impropis i delegats diu que serà difícil poder-los
aquests serveis passaran a ser de la Generalitat i la Diputació. 

Diu que presentarà les al·legacions pertinents dintre del termini i afegeix que no li veu 
utur a aquest pressupost a mig termini. 

Demana si es poden aclarir els aspectes següents: 

Previsió de 140.000 € per recaptació de multes de trànsit, 33.000 
Diu que li sembla repressió al ciutadà. 

Personal de la Massa. Diu que hi ha personal comptabilitzat al pressupost de la 
Massa i que fa tasques que no són de la Massa. 

missora. Diu que també hi ha personal de l’emissora que realitza 
’Ajuntament. 

Destaca l’informe negatiu de l’interventor i el nivell d’endeutament.
€ de la miniexcavadora. Creu que és una barbaritat comprar una excavadora 

per què l’ACA no fa la seva feina. 
€. Diu que s’hauria de mancomunar amb algun altre Ajuntament.

€ 
Promoció de Comerç 20.000 € en comptes dels 300.000 € que s’havia parlat que 
podrien sortir de l’operació de Can Nolla. 
Venda de patrimoni de Viserma. 

li demana al Sr. Rucabado que comuniqui a Intervenció on hi ha els error
data per tal que es pugui modificar en el període d’informació pública. 

Pel que fa a la intervenció de CIU els contesta: 

què no és creïble el pressupost per al proper exercici
dir el mateix del pressupost d’enguany i que de moment està quadrant.
Pel que fa a la valoració de la liquidació 2013, li diu que avui no toca i que ja es 
debatrà quan sigui l’hora 
Quant als pressupostos expansius que ha comentat, diu que el motiu pel qual es fan 

per haver d’incorporar els 832.000 € de la sentència de
Puntualitza que el desequilibri és temporal i que l’any que ve quedarà solucionat 

què no estaran el 832.000 €. 

Referent a la intervenció del Sr. Cusidó contesta: 

Diu que al 2015 està previst al Pla d’Ajust i que aquest marca la pauta dels 
pressupostos dels propers anys. 
Pel que fa a la reforma local diu que ja es veurà com es fa tot. 
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de menys de 20.000 habitants, que té un deute enorme i que a més s’ha acollit als dos plans 
de problemes afegits. 

Comenta que segons esborranys que s’han fet públics aquests dies d’aquesta reforma, els 
redueixen la prestació de serveis als propis que són 

los mantenir ja que 

pertinents dintre del termini i afegeix que no li veu 

ànsit, 33.000 € de zona blava i 

Personal de la Massa. Diu que hi ha personal comptabilitzat al pressupost de la 

missora que realitza 

Destaca l’informe negatiu de l’interventor i el nivell d’endeutament. 
€ de la miniexcavadora. Creu que és una barbaritat comprar una excavadora 

un altre Ajuntament. 

€ en comptes dels 300.000 € que s’havia parlat que 

ció on hi ha els errors de 

proper exercici, li recorda que va 
dir el mateix del pressupost d’enguany i que de moment està quadrant. 

li diu que avui no toca i que ja es 

e el motiu pel qual es fan 
ència de l’1 %. 

mporal i que l’any que ve quedarà solucionat 

aquest marca la pauta dels 
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- Referent a l’increment del deute diu que a l’exercici 2013
contable del govern central, era de 145 %, a l’exercici d’enguany amb aquest 
pressupost es quedarà en 129 
baixa fins al 95 %. Afegeix que s’està complint l’evolució que es preveia al Pla 
d’Ajust. 

- Comenta que la partida de multes es confecciona d’acord amb el que s’ha complert 
l’any anterior. 

- Explica que algun personal de la Massa fa serveis a l’
pel que fa al personal de l’Emissora
seu moment com a conjunt de comunicació, concentrar
de l’emissora i que en funció d’això es presenta el Pla de Comunicació. 

- Diu que sobre la miniexcavadora hi està d’acord, però que per un sentit de la 
responsabilitat el que no poden fer és deixar els pous sorrencs plens fins dalt,  si 
l’ACA no ho fa. 

- Comenta que les ultimes dades de la piscina diuen que el dèficit s’ha reduït a la 
meitat amb tot el conjunt de mesures que s’estan prenent i que es complementen 
amb les inversions que hi ha al pressupost per continuar disminuint d’acord amb el 
pla que es va fer en el seu moment.

- Pel que fa a la promoció de comerç, diu que hi ha diferents conceptes al pressupost.
- Manifesta que el pressupost de Viserma és indicatiu, a di

l’Ajuntament, que marca una pauta. Puntualitza que és un pressupost confeccionat 
a partir del de l’any passat i afegeix que en aquest moment el compte de pèrdues i 
guanys del 2013 ja és positiu i 
hagi de dissoldre l’empresa municipal.

- Referent al tema Guastavino diu que s’est
d’acord per fer una promoció conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona i que això 
farà que els costos de la biennal es redueixin

 

El Sr. Rucabado diu que referent a l’exercici 2013, no pot quadrar ja que hi havia la 
previsió dels ingressos atípics de 700.000 
préstec de 1.300.000 € per pagar a prove

Puntualitza que els 800.000 
a banda de la despesa corrent.

Pel que fa a la ràtio del deute diu que és indiferent quin tant per cent es tingui 
l’important és que està excedit.

 

El Sr. Cusidó diu que tot el que passi de 65%  de la ràtio d’endeutament és excés.

Pel que fa a la retroexcavadora diu que no només són els 51.000 
de personal i la responsabilitat de l’obra

Referent al pressupost de Viserma diu que sí que es indicatiu i que ja es veurà al tancament 
de comptes, però que hi ha una partida de 360.000 
pregunta que passa amb la resta.

Diu que votarà en contra i que presentarà les al·legacions que 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Referent a l’increment del deute diu que a l’exercici 2013, d’acord 
contable del govern central, era de 145 %, a l’exercici d’enguany amb aquest 
pressupost es quedarà en 129 € i que amb el sistema comptable de la Generalitat es 
baixa fins al 95 %. Afegeix que s’està complint l’evolució que es preveia al Pla 

Comenta que la partida de multes es confecciona d’acord amb el que s’ha complert 

Explica que algun personal de la Massa fa serveis a l’Ajuntament i a la inversa i
pel que fa al personal de l’Emissora, diu que és la formula que es 
seu moment com a conjunt de comunicació, concentrar-ho a l’organisme autònom 

en funció d’això es presenta el Pla de Comunicació. 
Diu que sobre la miniexcavadora hi està d’acord, però que per un sentit de la 

itat el que no poden fer és deixar els pous sorrencs plens fins dalt,  si 

Comenta que les ultimes dades de la piscina diuen que el dèficit s’ha reduït a la 
meitat amb tot el conjunt de mesures que s’estan prenent i que es complementen 

es inversions que hi ha al pressupost per continuar disminuint d’acord amb el 
pla que es va fer en el seu moment. 
Pel que fa a la promoció de comerç, diu que hi ha diferents conceptes al pressupost.
Manifesta que el pressupost de Viserma és indicatiu, a di

que marca una pauta. Puntualitza que és un pressupost confeccionat 
a partir del de l’any passat i afegeix que en aquest moment el compte de pèrdues i 
guanys del 2013 ja és positiu i que, per tant, ja s’està fora del supòsit e
hagi de dissoldre l’empresa municipal. 
Referent al tema Guastavino diu que s’està reconduint i que hi ha un principi 
d’acord per fer una promoció conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona i que això 
farà que els costos de la biennal es redueixin i que la promoció sigui més important.

diu que referent a l’exercici 2013, no pot quadrar ja que hi havia la 
previsió dels ingressos atípics de 700.000 €, que no han arribat i que, 

€ per pagar a proveïdors, que s’ha de tornar. 

Puntualitza que els 800.000 € de la sentència del 1 % estan dintre del fons de contingència 
a banda de la despesa corrent. 

Pel que fa a la ràtio del deute diu que és indiferent quin tant per cent es tingui 
està excedit. 

diu que tot el que passi de 65%  de la ràtio d’endeutament és excés.

Pel que fa a la retroexcavadora diu que no només són els 51.000 € sinó també les depeses 
de personal i la responsabilitat de l’obra 

Viserma diu que sí que es indicatiu i que ja es veurà al tancament 
de comptes, però que hi ha una partida de 360.000 € de despeses financeres (Bankia) i 
pregunta que passa amb la resta. 

Diu que votarà en contra i que presentarà les al·legacions que correspongui
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d’acord amb el sistema 
contable del govern central, era de 145 %, a l’exercici d’enguany amb aquest 

table de la Generalitat es 
baixa fins al 95 %. Afegeix que s’està complint l’evolució que es preveia al Pla 

Comenta que la partida de multes es confecciona d’acord amb el que s’ha complert 

juntament i a la inversa i, 
diu que és la formula que es va definir en el 

ho a l’organisme autònom 
en funció d’això es presenta el Pla de Comunicació.  

Diu que sobre la miniexcavadora hi està d’acord, però que per un sentit de la 
itat el que no poden fer és deixar els pous sorrencs plens fins dalt,  si 

Comenta que les ultimes dades de la piscina diuen que el dèficit s’ha reduït a la 
meitat amb tot el conjunt de mesures que s’estan prenent i que es complementen 

es inversions que hi ha al pressupost per continuar disminuint d’acord amb el 

Pel que fa a la promoció de comerç, diu que hi ha diferents conceptes al pressupost. 
Manifesta que el pressupost de Viserma és indicatiu, a diferència dels de 

que marca una pauta. Puntualitza que és un pressupost confeccionat 
a partir del de l’any passat i afegeix que en aquest moment el compte de pèrdues i 

ja s’està fora del supòsit en que l’estat 

reconduint i que hi ha un principi 
d’acord per fer una promoció conjunta amb l’Ajuntament de Barcelona i que això 

la promoció sigui més important. 

diu que referent a l’exercici 2013, no pot quadrar ja que hi havia la 
que, a més, hi ha un 

ència del 1 % estan dintre del fons de contingència 

Pel que fa a la ràtio del deute diu que és indiferent quin tant per cent es tingui i que 

diu que tot el que passi de 65%  de la ràtio d’endeutament és excés. 

€ sinó també les depeses 

Viserma diu que sí que es indicatiu i que ja es veurà al tancament 
€ de despeses financeres (Bankia) i 

corresponguin. 
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El Sr. Oliva diu que no està d’acord en qu
de deute, sinó que és una transformació, 
era i que s’ha convertit en deute financer.

Explica que ha passat a l’exercici 2013 i diu que
s’ha ajornat la tramitació del concurs del complex funerari i els diners que estaven 
previstos per aquest exercici s’han 
cementiri s’obtindran al 2014.

Referent al tema de l’excavadora
constants. Afegeix que s’intentarà reclamar els costos a l’ACA però ho veu difícil  a 
conseqüència de la situació 

Pel que fa a Viserma diu que el lloguer de la nau cobreix els préstecs del BBVA.

 

L’alcalde per finalitzar declara que 
poder tirar endavant uns pressupostos al mes de novembre i agraeix el to gràfic i civilitzat 
del debat. 

A continuació sotmet la moció a aprovació i s’aprova per 
GEVD, OXV, ERC i PSC i 
 
 
 
3.- Aprovació conveni de separació de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt del Consorc
Digital Mataró- Maresme.
 

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

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte : Aprovació conveni de separació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt del
Consorci Digital Mataró-Maresme.  

 

Relació de fets 

1.  El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 27 de juliol de 2006 va aprovar 
inicialment la constitució i els estatuts del “Consorci per a la gestió de la televisió 
digital local pública de la demarcaci
amb referència TL06B i denominació “Mataró” (CONSORCI DIGITAL MATARÓ
MARESME). 

2.  El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 31 de gener de 2013 va acordar 
al Consorci Digital Mataró
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt com a membre del Consorci amb efectes per l’exercici 
pressupostari 2014. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

no està d’acord en què el préstec del govern central sigui un increment 
sinó que és una transformació, tenint en compte que el deute als proveïdors ja hi 
s’ha convertit en deute financer. 

ha passat a l’exercici 2013 i diu que, en ajornar-se l’aprovació del POUM,  
s’ha ajornat la tramitació del concurs del complex funerari i els diners que estaven 
previstos per aquest exercici s’han aconseguit amb el préstec i els de l’operació del 

al 2014. 

Referent al tema de l’excavadora, diu que és un problema real i que les queixes són 
constants. Afegeix que s’intentarà reclamar els costos a l’ACA però ho veu difícil  a 
conseqüència de la situació en què es troba. 

ma diu que el lloguer de la nau cobreix els préstecs del BBVA.

declara que vol reconèixer la feina tècnica i el lideratge polític per 
poder tirar endavant uns pressupostos al mes de novembre i agraeix el to gràfic i civilitzat 

A continuació sotmet la moció a aprovació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC i PSC i cinc vots en contra dels regidors de CIU i CEV.

Aprovació conveni de separació de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt del Consorc
Maresme. 

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

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2013000127 

Aprovació conveni de separació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt del
Maresme.   

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 27 de juliol de 2006 va aprovar 
inicialment la constitució i els estatuts del “Consorci per a la gestió de la televisió 
digital local pública de la demarcació de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 24 
amb referència TL06B i denominació “Mataró” (CONSORCI DIGITAL MATARÓ

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 31 de gener de 2013 va acordar 
al Consorci Digital Mataró-Maresme l’niciï de l’expedient per la separació de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt com a membre del Consorci amb efectes per l’exercici 
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el préstec del govern central sigui un increment 
que el deute als proveïdors ja hi 

se l’aprovació del POUM,  
s’ha ajornat la tramitació del concurs del complex funerari i els diners que estaven 

amb el préstec i els de l’operació del 

diu que és un problema real i que les queixes són 
constants. Afegeix que s’intentarà reclamar els costos a l’ACA però ho veu difícil  a 

ma diu que el lloguer de la nau cobreix els préstecs del BBVA. 

lideratge polític per 
poder tirar endavant uns pressupostos al mes de novembre i agraeix el to gràfic i civilitzat 

vots a favor dels regidors del 
vots en contra dels regidors de CIU i CEV. 

Aprovació conveni de separació de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt del Consorci 

Aprovació conveni de separació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt del  

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 27 de juliol de 2006 va aprovar 
inicialment la constitució i els estatuts del “Consorci per a la gestió de la televisió 

ó de Mataró, programa núm. 1 del canal múltiple 24 
amb referència TL06B i denominació “Mataró” (CONSORCI DIGITAL MATARÓ -

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de 31 de gener de 2013 va acordar sol·licitar 
niciï de l’expedient per la separació de 

l’Ajuntament de Vilassar de Dalt com a membre del Consorci amb efectes per l’exercici 
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3.  El Ple del Consorci en sessió ordinària de 12 de juliol de 2013 va acordar iniciar 
l’expedient de separació, 

a) Documentació acreditativa d’estar al corrent del pagament de les quotes 
corresponents a l’anualitat 2009 (mes de març), 2012 (mesos de novembre i 
desembre) i 2013 (de gener a desembre).

b) Certificat de l’acord de l’òrgan competent municipal aprovant el compromís de 
l’Ajuntament d’incorporar en els pressupostos anuals futurs les quantitats 
corresponents a les amortitzacions i interessos dels anys 2014 a 
detall: 

ANY 2014
IMPORT 4.787,38
ANY 2017
IMPORT 2.531,92

 

4.  Caldrà, igualment, aprovar el model de conveni de separació, aprovat pel Consorci en 
l’esmentada sessió de 12 de juliol de 2013, que consta a l’expedient.

Fonaments de dret 

1.  Art. 15 dels Estatuts del Consorci Digital Mataró

2.  Art. 269 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 (TRLMRLC)

3.  Art. 323 del Decret 179/1995, d
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

4.  L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 114.3.d) del TRLMRLC, requereixen el vot favorable de l
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació en els casos d’adhesió a 
organitzacions associatives. L’art 313 del ROAS estableix que l’acord de separació s’ha 
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la corporac

Proposta d’acords 
 

PRIMER.- Aprovar el compromís d’incorporar als pressupostos anuals futurs les quantitats 
que es desglossen a continuació, a revisar segons les variacions de l’Euribor:

ANY 2014
IMPORT 4.787,38
ANY 2017
IMPORT 2.531,92
 

SEGON.- Aprovar el model de conveni de separació, aprovat pel Consorci en l’esmentada 
sessió de 12 de juliol de 2013, que consta a l’expedient.

TERCER.- Trametre al Consorci la documentació acreditativa 
pagament de les quotes corresponents a l’anualitat 2009

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

El Ple del Consorci en sessió ordinària de 12 de juliol de 2013 va acordar iniciar 
l’expedient de separació, requerint a l’Ajuntament la documentació següent:

Documentació acreditativa d’estar al corrent del pagament de les quotes 
corresponents a l’anualitat 2009 (mes de març), 2012 (mesos de novembre i 
desembre) i 2013 (de gener a desembre). 

Certificat de l’acord de l’òrgan competent municipal aprovant el compromís de 
l’Ajuntament d’incorporar en els pressupostos anuals futurs les quantitats 
corresponents a les amortitzacions i interessos dels anys 2014 a 2019 

2014 2015 2016
4.787,38€ 4.787,38€ 4.710,78
2017 2018 2019
2.531,92€ 276,47€ 46,08

Caldrà, igualment, aprovar el model de conveni de separació, aprovat pel Consorci en 
l’esmentada sessió de 12 de juliol de 2013, que consta a l’expedient. 

Art. 15 dels Estatuts del Consorci Digital Mataró-Maresme. 

Art. 269 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 (TRLMRLC) 

Art. 323 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS). 

L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 114.3.d) del TRLMRLC, requereixen el vot favorable de l
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació en els casos d’adhesió a 
organitzacions associatives. L’art 313 del ROAS estableix que l’acord de separació s’ha 
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la corporac

Aprovar el compromís d’incorporar als pressupostos anuals futurs les quantitats 
que es desglossen a continuació, a revisar segons les variacions de l’Euribor:

2014 2015 2016
4.787,38€ 4.787,38€ 4.710,78
2017 2018 2019
2.531,92€ 276,47€ 46,08

Aprovar el model de conveni de separació, aprovat pel Consorci en l’esmentada 
sessió de 12 de juliol de 2013, que consta a l’expedient. 

Trametre al Consorci la documentació acreditativa d’estar al corrent del 
pagament de les quotes corresponents a l’anualitat 2009, 2012 i 2013.  
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El Ple del Consorci en sessió ordinària de 12 de juliol de 2013 va acordar iniciar 
requerint a l’Ajuntament la documentació següent: 

Documentació acreditativa d’estar al corrent del pagament de les quotes 
corresponents a l’anualitat 2009 (mes de març), 2012 (mesos de novembre i 

Certificat de l’acord de l’òrgan competent municipal aprovant el compromís de 
l’Ajuntament d’incorporar en els pressupostos anuals futurs les quantitats 

2019 amb el següent 

2016 
4.710,78€ 
2019 
46,08€ 

Caldrà, igualment, aprovar el model de conveni de separació, aprovat pel Consorci en 
 

Art. 269 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 

e 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

L’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i l’article 114.3.d) del TRLMRLC, requereixen el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació en els casos d’adhesió a 
organitzacions associatives. L’art 313 del ROAS estableix que l’acord de separació s’ha 
d’adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la corporació.  

Aprovar el compromís d’incorporar als pressupostos anuals futurs les quantitats 
que es desglossen a continuació, a revisar segons les variacions de l’Euribor: 

2016 
4.710,78€ 
2019 
46,08€ 

Aprovar el model de conveni de separació, aprovat pel Consorci en l’esmentada 

d’estar al corrent del 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

QUART.- Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a l’execució 
d’aquest acord. 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord al Consorci Digital Mata
SISÈ.- Comunicar aquest acord a Intervenció, Tresoreria i àrea de comunicació de 
l’Ajuntament.  
 
 
El Sr. Lorca explica que s’ha d’aprovar el conveni més un compromís de pagament per a 
les amortitzacions del període 2014
 
El Sr. Solà diu que es tracta d’una moció administrativa i que hi donen suport.
 
El Sr. Cusidó diu que lamenta que no s’hagi fet abans.
 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors.
 
 
 
4.- Conveni de satisfacció extraprocessal, 
compensació amb Graiva, Obres i Serveis SL.
 
 

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

 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte 

Conveni de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de deutes, i compensació amb 
Graiva, Obres i Serveis SL.

 
Relació de fets  

 
1. Per Decret d’alcaldia núm. 1250, de 29 de desembre de 2006, es va adjudicar a 

Graiva el contracte menor de serveis per a la recollida de volumin

i. En virtut de l’esmentada adjudicació, Graiva va procedir a presentar 
periòdicament liquidació de les feines efectuades en el marc de les 
prestacions reconegudes com objecte del contracte, i paral·lelament 
un seguit de factures per escreixos fora del
l’objecte contractual.

ii.  Les esmentades factures es varen anar satisfaent de conformitat per 
les parts, fins la presentació de les factures enumerades a l’annex II 
del conveni objecte d’aquesta proposta. Les esmentades factures, per 
escre

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a l’execució 

Notificar aquest acord al Consorci Digital Mataró Maresme. 
omunicar aquest acord a Intervenció, Tresoreria i àrea de comunicació de 

explica que s’ha d’aprovar el conveni més un compromís de pagament per a 
les amortitzacions del període 2014-2019. 

ue es tracta d’una moció administrativa i que hi donen suport.

diu que lamenta que no s’hagi fet abans. 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors.

Conveni de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de deutes, i 
compensació amb Graiva, Obres i Serveis SL. 

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

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2013000129 

extraprocessal, reconeixement mutu de deutes, i compensació amb 
Graiva, Obres i Serveis SL. 

Per Decret d’alcaldia núm. 1250, de 29 de desembre de 2006, es va adjudicar a 
Graiva el contracte menor de serveis per a la recollida de volumin

En virtut de l’esmentada adjudicació, Graiva va procedir a presentar 
periòdicament liquidació de les feines efectuades en el marc de les 
prestacions reconegudes com objecte del contracte, i paral·lelament 
un seguit de factures per escreixos fora del que era pròpiament 
l’objecte contractual. 

Les esmentades factures es varen anar satisfaent de conformitat per 
les parts, fins la presentació de les factures enumerades a l’annex II 
del conveni objecte d’aquesta proposta. Les esmentades factures, per 
escreixos i fora de l’àmbit de l’objecte del contracte tot i haver
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Facultar a l’alcalde, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a l’execució 

 
omunicar aquest acord a Intervenció, Tresoreria i àrea de comunicació de 

explica que s’ha d’aprovar el conveni més un compromís de pagament per a 

ue es tracta d’una moció administrativa i que hi donen suport. 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors. 

reconeixement mutu de deutes, i 

extraprocessal, reconeixement mutu de deutes, i compensació amb 

Per Decret d’alcaldia núm. 1250, de 29 de desembre de 2006, es va adjudicar a 
Graiva el contracte menor de serveis per a la recollida de voluminosos:  

En virtut de l’esmentada adjudicació, Graiva va procedir a presentar 
periòdicament liquidació de les feines efectuades en el marc de les 
prestacions reconegudes com objecte del contracte, i paral·lelament 

que era pròpiament 

Les esmentades factures es varen anar satisfaent de conformitat per 
les parts, fins la presentació de les factures enumerades a l’annex II 
del conveni objecte d’aquesta proposta. Les esmentades factures, per 

ixos i fora de l’àmbit de l’objecte del contracte tot i haver-se’n 
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pagat d’anteriors pel mateix concepte, no es varen retornar a 
l’empresa adjudicatària del servei de recollida de voluminosos, amb 
indicació expressa de la seva no conformitat.

iii.  En data 17 de desembre de 2010 (RE2010003817), Graiva va 
efectuar requeriment de pagament de les factures esmentades en el 
punt anterior, tota vegada que no havien estat rebutjades per 
l’Ajuntament però tampoc satisfetes amb advertiment dels interessos 
que s’havien de meritar pel principal del deute. 

iv. Atesa la no satisfacció de les esmentades factures per les feines 
presentades per Graiva, la societat mercantil va interposat recurs 
contenciós administratiu (RCA 246/2011 secció E del Jutjat 
Contenciós Admini
de Vilassar de Dalt, per falta de pagament de factures, sense haver
se mostrat cap disconformitat per part de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, ni en temps, ni en forma, pel que fa a la correcció de les 
esme

v. El procediment contenciós administratiu resta pendent de 
senyalament de vista oral i sentència. L’import que l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt deu a la part actora és de 17.388,03.
inclòs), en concepte de principal, i de 6.167,8
d’interessos de demora (a data 28/11/13), segons càlcul que 
s’adjunta com a document annex núm. III del conveni.

 

2. Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 56 de data 22 de gener de 2010, es va adjudicar a 
l’empresa Graiva, el contracte d’obr
l’Escorxador” a l’empresa Graiva, Obres i Serveis SL per import de 157.596,67.
euros, IVA exclòs, amb un IVA de 25.215,47.
presentada per l’esmentada empresa adjudicatària.

i. L’esmen
econòmica, sense haver
replantejament de l’obra projectada 
l’informe tècnic de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica Municipal de 
data 13 de nove
contractants per executar l’esmentat equipament.

ii.  Segons el que estableix l’art. 222 de la LCSP, procedeix la resolució 
del contracte per incompliment del termini de replanteig establert en 
l’art. 212 del m
del 2% del valor del preu d’adjudicació del contracte incomplert, és 
a dir, 3.151,93.
devolució de la garantia definitiva per import de 7.879,83.

 

3. Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 611, de data 9 de juny de 2010, es va adjudicar a 
l’empresa Graiva , el contracte d’obres per l’execució del projecte “Rehabilitació 
de l’edifici Camí de Can Pons” per un import total de 177.413,89.
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pagat d’anteriors pel mateix concepte, no es varen retornar a 
l’empresa adjudicatària del servei de recollida de voluminosos, amb 
indicació expressa de la seva no conformitat. 

En data 17 de desembre de 2010 (RE2010003817), Graiva va 
efectuar requeriment de pagament de les factures esmentades en el 
punt anterior, tota vegada que no havien estat rebutjades per 
l’Ajuntament però tampoc satisfetes amb advertiment dels interessos 

s’havien de meritar pel principal del deute.  

Atesa la no satisfacció de les esmentades factures per les feines 
presentades per Graiva, la societat mercantil va interposat recurs 
contenciós administratiu (RCA 246/2011 secció E del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona núm. 7) contra l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, per falta de pagament de factures, sense haver
se mostrat cap disconformitat per part de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, ni en temps, ni en forma, pel que fa a la correcció de les 
esmentades factures. 

El procediment contenciós administratiu resta pendent de 
senyalament de vista oral i sentència. L’import que l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt deu a la part actora és de 17.388,03.
inclòs), en concepte de principal, i de 6.167,88.-
d’interessos de demora (a data 28/11/13), segons càlcul que 
s’adjunta com a document annex núm. III del conveni.

Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 56 de data 22 de gener de 2010, es va adjudicar a 
l’empresa Graiva, el contracte d’obres per l’execució del projecte “
l’Escorxador” a l’empresa Graiva, Obres i Serveis SL per import de 157.596,67.
euros, IVA exclòs, amb un IVA de 25.215,47.-euros d’acord amb l’oferta 

per l’esmentada empresa adjudicatària. 

L’esmentat projecte no s’ha portat a terme atesa la conjuntura 
econòmica, sense haver-se portat a terme ni tan sols el 
replantejament de l’obra projectada –tal com posa de manifest 
l’informe tècnic de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica Municipal de 
data 13 de novembre de 2013-, ni requeriment per cap de les parts 
contractants per executar l’esmentat equipament. 

Segons el que estableix l’art. 222 de la LCSP, procedeix la resolució 
del contracte per incompliment del termini de replanteig establert en 
l’art. 212 del mateix text legal, i una indemnització al contractista 
del 2% del valor del preu d’adjudicació del contracte incomplert, és 
a dir, 3.151,93.-euros. Així mateix, resolt el contracte, procedeix la 
devolució de la garantia definitiva per import de 7.879,83.

Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 611, de data 9 de juny de 2010, es va adjudicar a 
l’empresa Graiva , el contracte d’obres per l’execució del projecte “Rehabilitació 
de l’edifici Camí de Can Pons” per un import total de 177.413,89.
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pagat d’anteriors pel mateix concepte, no es varen retornar a 
l’empresa adjudicatària del servei de recollida de voluminosos, amb 

En data 17 de desembre de 2010 (RE2010003817), Graiva va 
efectuar requeriment de pagament de les factures esmentades en el 
punt anterior, tota vegada que no havien estat rebutjades per 
l’Ajuntament però tampoc satisfetes amb advertiment dels interessos 

Atesa la no satisfacció de les esmentades factures per les feines 
presentades per Graiva, la societat mercantil va interposat recurs 
contenciós administratiu (RCA 246/2011 secció E del Jutjat 

stratiu de Barcelona núm. 7) contra l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, per falta de pagament de factures, sense haver-
se mostrat cap disconformitat per part de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt, ni en temps, ni en forma, pel que fa a la correcció de les 

El procediment contenciós administratiu resta pendent de 
senyalament de vista oral i sentència. L’import que l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt deu a la part actora és de 17.388,03.- euros (IVA 

-euros, en concepte 
d’interessos de demora (a data 28/11/13), segons càlcul que 
s’adjunta com a document annex núm. III del conveni. 

Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 56 de data 22 de gener de 2010, es va adjudicar a 
es per l’execució del projecte “Rehabilitació de 

l’Escorxador” a l’empresa Graiva, Obres i Serveis SL per import de 157.596,67.-
euros d’acord amb l’oferta 

tat projecte no s’ha portat a terme atesa la conjuntura 
se portat a terme ni tan sols el 

tal com posa de manifest 
l’informe tècnic de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica Municipal de 

, ni requeriment per cap de les parts 
 

Segons el que estableix l’art. 222 de la LCSP, procedeix la resolució 
del contracte per incompliment del termini de replanteig establert en 

ateix text legal, i una indemnització al contractista 
del 2% del valor del preu d’adjudicació del contracte incomplert, és 

euros. Així mateix, resolt el contracte, procedeix la 
devolució de la garantia definitiva per import de 7.879,83.-euros. 

Mitjançant Decret d’alcaldia núm. 611, de data 9 de juny de 2010, es va adjudicar a 
l’empresa Graiva , el contracte d’obres per l’execució del projecte “Rehabilitació 
de l’edifici Camí de Can Pons” per un import total de 177.413,89.- euros IVA 
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exclòs, i un IVA al 16% de 28.386,22.
22.722,66.- euros en virtut de l’oferta presentada per l’esmentada empresa 
adjudicatària. 

 
i. L’empresa adjudicatària va dipositar davant l’Ajuntament de 

Vilassar de Dalt, aval per i
l’establert a la clàusula onzena del plec de clàusules administratives 
que regeixen el present contracte.

ii.  Segons informe tècnic de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica 
Municipal de data 13 de novembre de 2013 per donar l
finalitzades resta pendent d’execució les millores corresponents a 
l’escala exterior, per import de 21.235,16.
com es recull a l’acta de recepció complementària relativa a les 
millores signada el dia 31 de desembre d
representant legal de l’Ajuntament, el Director de l’obra i el 
representant legal de Graiva. 

Per tant, resta per finalitzar obra corresponent a les millores que formaven part 
de l’oferta de l’adjudicatari per un import de 21.235,16.
corresponents a l’escala exterior. 

 

4. A la vista d’aquests antecedents s’ha considerat oportú buscar una solució de comú 
acord, i ajustada a la legalitat, pels tres expedients oberts, de forma que no es 
mantingui una situació perjudicial 

 

5. Vistos els informes de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica Municipal de data 13 de 
novembre de 2013. 

6. Vist l’informe conjunt de secretaria, intervenció i tresoreria de data 21 de novembre 
de 2013. 

Fonaments de dret 

 
Legislació aplicable: 

- La Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant 
TRLCSP), al punt segon, determina que els contractes adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei (16/12/11) es regiran, pel que fa als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior, és a dir per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 
(en endavant LCSP). 

- En el primer cas (contracte menor de serveis per a la recollida de voluminosos) la 
normativa vigent en el moment de l’adjudicació (29 de desembre 2006) era el Text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pe
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (en endavant TRLCAP). 
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, i un IVA al 16% de 28.386,22.- euros, incloent unes millores per import de 
euros en virtut de l’oferta presentada per l’esmentada empresa 

L’empresa adjudicatària va dipositar davant l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, aval per import de 8.870,69.-
l’establert a la clàusula onzena del plec de clàusules administratives 
que regeixen el present contracte. 

Segons informe tècnic de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica 
Municipal de data 13 de novembre de 2013 per donar l
finalitzades resta pendent d’execució les millores corresponents a 
l’escala exterior, per import de 21.235,16.- euros (IVA exclòs), tal i 
com es recull a l’acta de recepció complementària relativa a les 
millores signada el dia 31 de desembre de 2010, signada pel 
representant legal de l’Ajuntament, el Director de l’obra i el 
representant legal de Graiva.  

Per tant, resta per finalitzar obra corresponent a les millores que formaven part 
de l’oferta de l’adjudicatari per un import de 21.235,16.- e
corresponents a l’escala exterior.  

A la vista d’aquests antecedents s’ha considerat oportú buscar una solució de comú 
acord, i ajustada a la legalitat, pels tres expedients oberts, de forma que no es 
mantingui una situació perjudicial per ambdues parts. 

Vistos els informes de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica Municipal de data 13 de 
 

Vist l’informe conjunt de secretaria, intervenció i tresoreria de data 21 de novembre 

La Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant 
TRLCSP), al punt segon, determina que els contractes adjudicats amb anterioritat a 

da en vigor d’aquesta llei (16/12/11) es regiran, pel que fa als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior, és a dir per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 

En el primer cas (contracte menor de serveis per a la recollida de voluminosos) la 
normativa vigent en el moment de l’adjudicació (29 de desembre 2006) era el Text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pe
Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny (en endavant TRLCAP).  
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euros, incloent unes millores per import de 
euros en virtut de l’oferta presentada per l’esmentada empresa 

L’empresa adjudicatària va dipositar davant l’Ajuntament de 
-euros, en virtut de 

l’establert a la clàusula onzena del plec de clàusules administratives 

Segons informe tècnic de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica 
Municipal de data 13 de novembre de 2013 per donar les obres per 
finalitzades resta pendent d’execució les millores corresponents a 

euros (IVA exclòs), tal i 
com es recull a l’acta de recepció complementària relativa a les 

e 2010, signada pel 
representant legal de l’Ajuntament, el Director de l’obra i el 

Per tant, resta per finalitzar obra corresponent a les millores que formaven part 
euros (IVA exclòs), 

A la vista d’aquests antecedents s’ha considerat oportú buscar una solució de comú 
acord, i ajustada a la legalitat, pels tres expedients oberts, de forma que no es 

Vistos els informes de l’arquitecte de l’Oficina Tècnica Municipal de data 13 de 

Vist l’informe conjunt de secretaria, intervenció i tresoreria de data 21 de novembre 

La Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant 
TRLCSP), al punt segon, determina que els contractes adjudicats amb anterioritat a 

da en vigor d’aquesta llei (16/12/11) es regiran, pel que fa als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior, és a dir per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic 

En el primer cas (contracte menor de serveis per a la recollida de voluminosos) la 
normativa vigent en el moment de l’adjudicació (29 de desembre 2006) era el Text 
refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat per Reial 
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- En els altres dos casos (contractes d’obres per l’execució del projecte “Rehabilitació de 
l’Escorxador” i “Rehabilitació de l’edifici del camí de Can Pons”, que es van adjudicar, 
el primer en data 22 de gener de 2010 i 9 de juny de 2010, és d’aplicació la LCSP, 
sense que li siguin d’aplicació les dues modificacions operades per la Llei 34/2010, de 
5 d’agost, de modificació de la LCSP, que va entrar en vigor el dia 9 de setembre de 
2010, ni la operada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, que va 
entrar en vigor el dia 6 de març de 2011. 

- L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix la possibilitat del 
reconeixement d’obligacions corresponents a exer

- L’article 222 i 212 de la LCSP, determinen la resolució del contracte amb l’abonament 
d’una indemnització del 2% del valor del preu d’adjudicació (IVA exclós) en cas de 
demora de la comprovació del replanteig. 

- Plec de clàusules administra
l’execució del projecte “Rehabilitació de l’Escorxador”.   

- Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte d’obres per 
l’execució del projecte “Rehabilitació de l’Escorxador”.  

 

Òrgan competent: 

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

No obstant l’anterior, atès qu
Ple de la Corporació  (segons l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril) i que 
l’Alcalde, com a tal, forma part del Ple, considerem que ha de ser el Ple qui aprovi aquest 
expedient. 

Quòrum necessari per a l’aprovació:

No es requereix majoria absoluta, d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
 

Proposta d’acords 
 

PRIMER.- Donar conformitat i aprovar el
Serveis per import de 17.388,03.
factures del servei de recollida de voluminosos relacionades al document annex II del 
conveni; aprovar la liquidació de 6.167,
data 28/11/13) segons document annex núm. III del conveni; i aprovar l’imort de 3.500.
euros en concepte de costes judicials derivades d’aquest procés. 
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En els altres dos casos (contractes d’obres per l’execució del projecte “Rehabilitació de 
l’Escorxador” i “Rehabilitació de l’edifici del camí de Can Pons”, que es van adjudicar, 

mer en data 22 de gener de 2010 i 9 de juny de 2010, és d’aplicació la LCSP, 
sense que li siguin d’aplicació les dues modificacions operades per la Llei 34/2010, de 
5 d’agost, de modificació de la LCSP, que va entrar en vigor el dia 9 de setembre de 

ni la operada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, que va 
entrar en vigor el dia 6 de març de 2011.  

L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix la possibilitat del 
reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors. 

L’article 222 i 212 de la LCSP, determinen la resolució del contracte amb l’abonament 
d’una indemnització del 2% del valor del preu d’adjudicació (IVA exclós) en cas de 
demora de la comprovació del replanteig.  

Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte d’obres per 
l’execució del projecte “Rehabilitació de l’Escorxador”.    

Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte d’obres per 
l’execució del projecte “Rehabilitació de l’Escorxador”.   

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

No obstant l’anterior, atès que el reconeixement extrajudicial de crèdit és una atribució del 
Ple de la Corporació  (segons l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril) i que 
l’Alcalde, com a tal, forma part del Ple, considerem que ha de ser el Ple qui aprovi aquest 

Quòrum necessari per a l’aprovació: 

No es requereix majoria absoluta, d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985. 

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

Donar conformitat i aprovar el reconeixement de deute amb Graiva, Obres i 
17.388,03.- euros (IVA inclòs), en concepte de principal per les 

factures del servei de recollida de voluminosos relacionades al document annex II del 
conveni; aprovar la liquidació de 6.167,88.-euros, en concepte d’interessos de demora (a 

segons document annex núm. III del conveni; i aprovar l’imort de 3.500.
euros en concepte de costes judicials derivades d’aquest procés.  
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En els altres dos casos (contractes d’obres per l’execució del projecte “Rehabilitació de 
l’Escorxador” i “Rehabilitació de l’edifici del camí de Can Pons”, que es van adjudicar, 

mer en data 22 de gener de 2010 i 9 de juny de 2010, és d’aplicació la LCSP, 
sense que li siguin d’aplicació les dues modificacions operades per la Llei 34/2010, de 
5 d’agost, de modificació de la LCSP, que va entrar en vigor el dia 9 de setembre de 

ni la operada per la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible, que va 

L’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix la possibilitat del 

L’article 222 i 212 de la LCSP, determinen la resolució del contracte amb l’abonament 
d’una indemnització del 2% del valor del preu d’adjudicació (IVA exclós) en cas de 

tives particulars aplicables al contracte d’obres per 

Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte d’obres per 

L'òrgan de contractació d’aquest expedient és l’Alcalde de d’acord amb l’article 22.ñ) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) en la redacció 

de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP); i l’article 52.1.n) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local 

e el reconeixement extrajudicial de crèdit és una atribució del 
Ple de la Corporació  (segons l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril) i que 
l’Alcalde, com a tal, forma part del Ple, considerem que ha de ser el Ple qui aprovi aquest 

No es requereix majoria absoluta, d’acord amb l’article 47.2 de la Llei 7/1985.  

reconeixement de deute amb Graiva, Obres i 
euros (IVA inclòs), en concepte de principal per les 

factures del servei de recollida de voluminosos relacionades al document annex II del 
euros, en concepte d’interessos de demora (a 

segons document annex núm. III del conveni; i aprovar l’imort de 3.500.- 
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SEGON.- Aprovar el conveni 
deutes, i compensació amb 
a l’expedient, amb una quantitat resultant a favor de Graiva per import de 8.972,68.

TERCER.- Notificar aquest acord a Graiva, Obres i Serveis SL.
 
QUART.- Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes de la renúncia a la subvenció del 
PUOSC per aquesta actuació. 
 

CINQUÈ.- Facultar l’alcalde
acords precedents. 

 
 
L’alcalde explica a grans trets els contingut de la proposta d’acord.
 
El Sr. Solà declara que les factures no es van rebutjar de forma correcta, i per tant, la 
proposta suposa la regularització d’una situació que calia abordar. Però el problema es que 
es posa de manifest que hi hagut diversos temes, com per exemple el carrer de la Sort, el 
pàrquing del CAP, on la gestió no ha estat correcta, i que tots ells han supo
per a les arques municipals.
 
Pregunta que ha fet l’equip de Govern per resoldre aquests temes, i d’altres com per 
exemple la pèrdua del 60% de subvenció de l’ICAEN (39.000
energètic, el problema amb la diferènci
pot no ser suficient per la demanda energètica de l’edifici. Conclou que hi ha una manca de 
control als serveis de l’Ajuntament. No obstant, donaran suport a la moció. 
 
El Sr. Cusidó anuncia que no donaran 
passant pàgina i que en aquest cas hi ha responsabilitats tècniques i polítiques que cal 
depurar.  
 
Fa notar que hi ha hagut una mala gestió tant en el tema dels voluminosos com en el tema 
de l’escorxador. 
 
A continuació fa una enumeració de les despeses que ha de suportar l’Ajuntament per 
temes mal gestionats: 200.000 
la Sort, 9.000€ de Graiva, i diu que sumen 289.000€. Insisteix en qu
responsabilitats.  
 
L’alcalde contesta que es fa un esforç en aquest sentit, que s’està fent un sanejament de 
moltes situacions que coneixen des de fa anys i on hi havia un govern diferent, i diu que en 
aquest cas concret s’està solucionant el tema de 
 
Respecte al tema de les sentències fermes diu que hi ha dubtes sobre la seva aplicació a qui 
afecta i a qui no, perquè la sentència es refereix a uns molt concrets. 
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Aprovar el conveni de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de 
deutes, i compensació amb Graiva, Obres i Serveis SL, en els termes del conveni que obra 
a l’expedient, amb una quantitat resultant a favor de Graiva per import de 8.972,68.

est acord a Graiva, Obres i Serveis SL. 

Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes de la renúncia a la subvenció del 
PUOSC per aquesta actuació.  

lcalde o a qui legalment el substitueixi per a la materialització dels 

L’alcalde explica a grans trets els contingut de la proposta d’acord. 

declara que les factures no es van rebutjar de forma correcta, i per tant, la 
posta suposa la regularització d’una situació que calia abordar. Però el problema es que 

es posa de manifest que hi hagut diversos temes, com per exemple el carrer de la Sort, el 
pàrquing del CAP, on la gestió no ha estat correcta, i que tots ells han supo
per a les arques municipals. 

Pregunta que ha fet l’equip de Govern per resoldre aquests temes, i d’altres com per 
exemple la pèrdua del 60% de subvenció de l’ICAEN (39.000€) per actuacions d’estalvi 
energètic, el problema amb la diferència amb la potència demandada a la Biblioteca, que 
pot no ser suficient per la demanda energètica de l’edifici. Conclou que hi ha una manca de 
control als serveis de l’Ajuntament. No obstant, donaran suport a la moció. 

anuncia que no donaran suport a la moció. Diu que ja n’hi ha prou d’anar 
passant pàgina i que en aquest cas hi ha responsabilitats tècniques i polítiques que cal 

Fa notar que hi ha hagut una mala gestió tant en el tema dels voluminosos com en el tema 

A continuació fa una enumeració de les despeses que ha de suportar l’Ajuntament per 
temes mal gestionats: 200.000 € del mur de Can Silva, 80.000 € de les obres del carrer de 

€ de Graiva, i diu que sumen 289.000€. Insisteix en qu

L’alcalde contesta que es fa un esforç en aquest sentit, que s’està fent un sanejament de 
moltes situacions que coneixen des de fa anys i on hi havia un govern diferent, i diu que en 
aquest cas concret s’està solucionant el tema de l’escorxador. 

Respecte al tema de les sentències fermes diu que hi ha dubtes sobre la seva aplicació a qui 
afecta i a qui no, perquè la sentència es refereix a uns molt concrets.  
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de satisfacció extraprocessal, reconeixement mutu de 
Graiva, Obres i Serveis SL, en els termes del conveni que obra 

a l’expedient, amb una quantitat resultant a favor de Graiva per import de 8.972,68.-euros. 

Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals de la Generalitat de Catalunya als efectes de la renúncia a la subvenció del 

o a qui legalment el substitueixi per a la materialització dels 

declara que les factures no es van rebutjar de forma correcta, i per tant, la 
posta suposa la regularització d’una situació que calia abordar. Però el problema es que 

es posa de manifest que hi hagut diversos temes, com per exemple el carrer de la Sort, el 
pàrquing del CAP, on la gestió no ha estat correcta, i que tots ells han suposat un perjudici 

Pregunta que ha fet l’equip de Govern per resoldre aquests temes, i d’altres com per 
€) per actuacions d’estalvi 

a amb la potència demandada a la Biblioteca, que 
pot no ser suficient per la demanda energètica de l’edifici. Conclou que hi ha una manca de 
control als serveis de l’Ajuntament. No obstant, donaran suport a la moció.  

suport a la moció. Diu que ja n’hi ha prou d’anar 
passant pàgina i que en aquest cas hi ha responsabilitats tècniques i polítiques que cal 

Fa notar que hi ha hagut una mala gestió tant en el tema dels voluminosos com en el tema 

A continuació fa una enumeració de les despeses que ha de suportar l’Ajuntament per 
€ del mur de Can Silva, 80.000 € de les obres del carrer de 

€ de Graiva, i diu que sumen 289.000€. Insisteix en què cal assumir 

L’alcalde contesta que es fa un esforç en aquest sentit, que s’està fent un sanejament de 
moltes situacions que coneixen des de fa anys i on hi havia un govern diferent, i diu que en 

Respecte al tema de les sentències fermes diu que hi ha dubtes sobre la seva aplicació a qui 
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També diu que hi havia uns actors clars que ara no hi són, referint
Ambient. 
 
Comenta, sobre el conveni amb Graiva, que s’ha negociat per generar una situació positiva.
 
Per últim sotmet la moció a votació i s’aprova amb deu vots a favor dels regidors del 
GEVD, CIU, OXV, ERC i PSC i dos vots en contra dels re
 
 
5.- Aprovació inicial dels nous Estatuts de l'Organisme Autònom Local del Museu.
 
 

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

 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte: Aprovació inicial dels nous  dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local del 
Museu. 
 

Relació de fets 

1. En data 28 de gener de 1999 es van aprovar els Estatuts del Museu Arxiu 
Municipal de Vilassar de Dalt (BOP núm. 83 del dia 7 d’abril de 1999), en 
de juliol de 2006 es va acordar la seva primera modificació (BOP núm. 198 del dia 
19 d’agost de 2006), i en data 24 de juliol de 2008
4 d’agost de 2008), i la darrera va tenir lloc per acord de Ple de 28 de febrer de
2013 (BOP de data 18 de març de 2013).

2. En el darrer Consell Rector es va crear un grup de treball per preparar el nou model 
de museu i estatuts. Aquest ha elaborat una proposta que ha obtingut el vistiplau 
unànim del Consell de Gestió en sessió de data 11
elevat a la consideració del Consell Rector del proper dia 20 de novembre per a la 
seva aprovació i posterior tramitació al plenari.

3. Es proposa un nou redactat dels Estatuts, en compliment de l'acord adoptat a la 
darrera reunió del Consell Rector, amb els objectius següents: 

1. Reforçar la participació
formalitza el seu registre i es cana
Assemblea de col·laboradors com a òrgan bàsic de participació, propostes o govern. 
Els col·laboradors passen a ser el centre de l’activitat i de l’organigrama de govern 
de l’O.A. 

2. Reforçar l’autonomia
l’òrgan clau del govern del dia a dia del Museu, que així passa d’ésser un òrgan 
assessor a un eina clau de govern, tal com succeeix en la pràctica actualment.

3. Introduir la flexibilitat 
seccions fixes (i en part obsoletes) i es substitueix per la flexibilitat amb seccions 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

També diu que hi havia uns actors clars que ara no hi són, referint-se a l

Comenta, sobre el conveni amb Graiva, que s’ha negociat per generar una situació positiva.

Per últim sotmet la moció a votació i s’aprova amb deu vots a favor dels regidors del 
GEVD, CIU, OXV, ERC i PSC i dos vots en contra dels regidors de la CEV.

Aprovació inicial dels nous Estatuts de l'Organisme Autònom Local del Museu.

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

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2013000128 

Aprovació inicial dels nous  dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local del 

En data 28 de gener de 1999 es van aprovar els Estatuts del Museu Arxiu 
Municipal de Vilassar de Dalt (BOP núm. 83 del dia 7 d’abril de 1999), en 
de juliol de 2006 es va acordar la seva primera modificació (BOP núm. 198 del dia 
19 d’agost de 2006), i en data 24 de juliol de 2008 la segona (BOP núm.
4 d’agost de 2008), i la darrera va tenir lloc per acord de Ple de 28 de febrer de
2013 (BOP de data 18 de març de 2013). 
En el darrer Consell Rector es va crear un grup de treball per preparar el nou model 
de museu i estatuts. Aquest ha elaborat una proposta que ha obtingut el vistiplau 
unànim del Consell de Gestió en sessió de data 11 de novembre de 2013, i que s’ha 
elevat a la consideració del Consell Rector del proper dia 20 de novembre per a la 
seva aprovació i posterior tramitació al plenari. 

Es proposa un nou redactat dels Estatuts, en compliment de l'acord adoptat a la 
darrera reunió del Consell Rector, amb els objectius següents:  

Reforçar la participació: Es regula la participació dels col·laboradors, es 
formalitza el seu registre i es canalitza la seva participació amb una nova 
Assemblea de col·laboradors com a òrgan bàsic de participació, propostes o govern. 
Els col·laboradors passen a ser el centre de l’activitat i de l’organigrama de govern 

Reforçar l’autonomia de l’organisme: Es converteix el Consell de Gestió en 
l’òrgan clau del govern del dia a dia del Museu, que així passa d’ésser un òrgan 
assessor a un eina clau de govern, tal com succeeix en la pràctica actualment.

flexibilitat en l’organització interna: S’elimina l’enumeració d’unes 
seccions fixes (i en part obsoletes) i es substitueix per la flexibilitat amb seccions 
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se a l’àrea de Medi 

Comenta, sobre el conveni amb Graiva, que s’ha negociat per generar una situació positiva. 

Per últim sotmet la moció a votació i s’aprova amb deu vots a favor dels regidors del 
gidors de la CEV. 

Aprovació inicial dels nous Estatuts de l'Organisme Autònom Local del Museu. 

Aprovació inicial dels nous  dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local del 

En data 28 de gener de 1999 es van aprovar els Estatuts del Museu Arxiu 
Municipal de Vilassar de Dalt (BOP núm. 83 del dia 7 d’abril de 1999), en data 27 
de juliol de 2006 es va acordar la seva primera modificació (BOP núm. 198 del dia 

(BOP núm. 186 del dia 
4 d’agost de 2008), i la darrera va tenir lloc per acord de Ple de 28 de febrer de 

En el darrer Consell Rector es va crear un grup de treball per preparar el nou model 
de museu i estatuts. Aquest ha elaborat una proposta que ha obtingut el vistiplau 

de novembre de 2013, i que s’ha 
elevat a la consideració del Consell Rector del proper dia 20 de novembre per a la 

Es proposa un nou redactat dels Estatuts, en compliment de l'acord adoptat a la 

: Es regula la participació dels col·laboradors, es 
litza la seva participació amb una nova 

Assemblea de col·laboradors com a òrgan bàsic de participació, propostes o govern. 
Els col·laboradors passen a ser el centre de l’activitat i de l’organigrama de govern 

Es converteix el Consell de Gestió en 
l’òrgan clau del govern del dia a dia del Museu, que així passa d’ésser un òrgan 
assessor a un eina clau de govern, tal com succeeix en la pràctica actualment. 

mina l’enumeració d’unes 
seccions fixes (i en part obsoletes) i es substitueix per la flexibilitat amb seccions 
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sense especificar, grups de treball temporals i projectes concrets per facilitar la 
canalització de la participació i les inquietuds dels col·la

4. Consolidar l’obertura al teixit social vilassarenc amb la formalització dels 
associats mitjançant convenis de col·laboració i la participació en els òrgans de 
govern de l’O.A. 

5. Introduir la vessant territorial amb la col·laboració institucio
comarcals, sobretot amb l’antic terme de Vilassar o de l’antiga baronia del castell, 
amb la figura dels grups vinculats

6. Crear i formalitzar una secció dedicada a l’Arxiu Històric ressaltan
especificitat i importància, com a pas previ a l’instal·lació de 
primera planta de can Banús i seguint la vocació històrica del Museu, 

7. Crear la figura del director
executiu vinculat i dependent dels diversos òrgans de govern. Segons les 
possibilitats i criteris de cada moment, cosa que no comporta necessàriament 
professionalització. 

8. Introduir l’orientació patrimonialista
Museu Arxiu, d’acord amb els nous temps i enfocaments.

9. Incorporar als estatuts les referències a la 
llei de Museus o legislació econòmica.

10. Posar al dia i eliminar 
presidència del Consell de Gestió, la presentació de projectes i memòries al plenari 
quan es venen fent només al Consell Rector on estan representats tots els grups 
municipals, la possibilitat de delegació de la secretaria, les referències sense 
contingut a Generalitat i Diputació en els òrgans de govern...

Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir.

 

Fonaments de dret 

1. Vistos els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local (LRBRL). 

2. Vist l’article 254 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
(TRLMRLC). 

3. Vistos els articles 200 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de Catalunya.

 

Proposta d’acord 

1. APROVAR INICIALMENT els nous Estatuts del Museu Arxiu Municipal de Vilassar 
de Dalt segons el text adjunt.
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sense especificar, grups de treball temporals i projectes concrets per facilitar la 
canalització de la participació i les inquietuds dels col·laboradors.

Consolidar l’obertura al teixit social vilassarenc amb la formalització dels 
mitjançant convenis de col·laboració i la participació en els òrgans de 

Introduir la vessant territorial amb la col·laboració institucional amb altres grups 
comarcals, sobretot amb l’antic terme de Vilassar o de l’antiga baronia del castell, 

grups vinculats i els corresponents convenis de col·laboració.

Crear i formalitzar una secció dedicada a l’Arxiu Històric ressaltan
especificitat i importància, com a pas previ a l’instal·lació de l’Arxiu històric
primera planta de can Banús i seguint la vocació històrica del Museu, 

director  del Museu, en substitució de la del gerent, com a òrgan 
ecutiu vinculat i dependent dels diversos òrgans de govern. Segons les 

possibilitats i criteris de cada moment, cosa que no comporta necessàriament 
 

l’orientació patrimonialista  entre les principals funcions de l’O.A. del 
u Arxiu, d’acord amb els nous temps i enfocaments. 

Incorporar als estatuts les referències a la legislació específica com la llei d’Arxius, 
llei de Museus o legislació econòmica. 

Posar al dia i eliminar elements obsolets com la secció d’Amics del Museu, la
presidència del Consell de Gestió, la presentació de projectes i memòries al plenari 
quan es venen fent només al Consell Rector on estan representats tots els grups 
municipals, la possibilitat de delegació de la secretaria, les referències sense 

a Generalitat i Diputació en els òrgans de govern... 

Vist l’informe de Secretaria sobre el procediment a seguir. 

Vistos els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
 

ticle 254 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

Vistos els articles 200 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de Catalunya. 

ROVAR INICIALMENT els nous Estatuts del Museu Arxiu Municipal de Vilassar 
de Dalt segons el text adjunt. 
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sense especificar, grups de treball temporals i projectes concrets per facilitar la 
boradors. 

Consolidar l’obertura al teixit social vilassarenc amb la formalització dels grups 
mitjançant convenis de col·laboració i la participació en els òrgans de 

nal amb altres grups 
comarcals, sobretot amb l’antic terme de Vilassar o de l’antiga baronia del castell, 

i els corresponents convenis de col·laboració. 

Crear i formalitzar una secció dedicada a l’Arxiu Històric ressaltant la seva 
l’Arxiu històric  en la 

primera planta de can Banús i seguint la vocació històrica del Museu,  

del Museu, en substitució de la del gerent, com a òrgan 
ecutiu vinculat i dependent dels diversos òrgans de govern. Segons les 

possibilitats i criteris de cada moment, cosa que no comporta necessàriament 

entre les principals funcions de l’O.A. del 

específica com la llei d’Arxius, 

com la secció d’Amics del Museu, la 
presidència del Consell de Gestió, la presentació de projectes i memòries al plenari 
quan es venen fent només al Consell Rector on estan representats tots els grups 
municipals, la possibilitat de delegació de la secretaria, les referències sense 

Vistos els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 

ticle 254 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

Vistos els articles 200 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 

ROVAR INICIALMENT els nous Estatuts del Museu Arxiu Municipal de Vilassar 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

2. EXPOSAR al públic els presents acords mitjançant la inserció d’anuncis al BOP, 
DOGC, Tauler d’anuncis municipal, i taulell virtual (web municipal), 
període d’informació pública per un període de trenta dies a comptar des de l’endemà de la 
darrera publicació, per tal que es puguin presentar al·legacions, suggeriments i 
reclamacions sobre els acords adoptats.

3. DECLARAR que en cas que no es presentin al·legacions, suggeriments o reclamacions 
els nous estatuts s’entendran aprovats definitivament i entraran en vigor l’endemà de la 
publicació al BOP del text íntegre. Al DOGC, tauler d’anuncis municipal, i taulell virtual 
(web municipal) es publicarà un anunci amb la referència de la publicació íntegra al BOP. 
 
4. COMUNICAR aquest acord a 
 
 
El Sr. Oliva explica a grans trets el contingut de la moció.
 
El Sr. Solà manifesta que donen suport a la pr
reflexions de Secretaria, pel que fa a la necessitat de considerar la supressió dels 
organismes autònoms i la seva assumpció per l’Ajuntament.
 
El Sr. Cusidó declara que estan d’acord amb la moció, però que, això 
s’abstindran a la votació per poder fer al·legacions si ho consideren oportú.
 
El Sr. Oliva diu que s’ha de seguir el tràmit.
 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb deu vots a favor dels 
regidors del GEVD, CIU, OXV, ER
 
 
 
6.- Aprovació inicial del Pla de Comunicació.
 
 

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

 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte: Aprovació inicial del Pla de Comunicació
 

Relació de fets 

 
1. Davant els constants canvis socials i comunicatius que s’esdevenen al nostre entorn, i 

la importància que pren la transmissió d’informació en el nou marc d’internet cal 
adaptar el funcionament comunicatiu d’entitats, administracions i empreses a aquests 
nous temps. És per això que, observades les necessitats i realitats de Vilassar de Dalt 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

2. EXPOSAR al públic els presents acords mitjançant la inserció d’anuncis al BOP, 
DOGC, Tauler d’anuncis municipal, i taulell virtual (web municipal), als efectes d’obrir un 
període d’informació pública per un període de trenta dies a comptar des de l’endemà de la 
darrera publicació, per tal que es puguin presentar al·legacions, suggeriments i 
reclamacions sobre els acords adoptats. 

s que no es presentin al·legacions, suggeriments o reclamacions 
els nous estatuts s’entendran aprovats definitivament i entraran en vigor l’endemà de la 
publicació al BOP del text íntegre. Al DOGC, tauler d’anuncis municipal, i taulell virtual 

al) es publicarà un anunci amb la referència de la publicació íntegra al BOP. 

4. COMUNICAR aquest acord a l’Organisme Autònom del Museu Arxiu. 

explica a grans trets el contingut de la moció. 

manifesta que donen suport a la proposta, i diu que considera encertades les 
reflexions de Secretaria, pel que fa a la necessitat de considerar la supressió dels 
organismes autònoms i la seva assumpció per l’Ajuntament. 

declara que estan d’acord amb la moció, però que, això 
s’abstindran a la votació per poder fer al·legacions si ho consideren oportú.

diu que s’ha de seguir el tràmit. 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb deu vots a favor dels 
regidors del GEVD, CIU, OXV, ERC i PSC i dues abstencions dels regidors de la CEV.

Aprovació inicial del Pla de Comunicació. 

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

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2013000130 

Aprovació inicial del Pla de Comunicació  

Davant els constants canvis socials i comunicatius que s’esdevenen al nostre entorn, i 
la importància que pren la transmissió d’informació en el nou marc d’internet cal 

nament comunicatiu d’entitats, administracions i empreses a aquests 
nous temps. És per això que, observades les necessitats i realitats de Vilassar de Dalt 
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2. EXPOSAR al públic els presents acords mitjançant la inserció d’anuncis al BOP, 
als efectes d’obrir un 

període d’informació pública per un període de trenta dies a comptar des de l’endemà de la 
darrera publicació, per tal que es puguin presentar al·legacions, suggeriments i 

s que no es presentin al·legacions, suggeriments o reclamacions 
els nous estatuts s’entendran aprovats definitivament i entraran en vigor l’endemà de la 
publicació al BOP del text íntegre. Al DOGC, tauler d’anuncis municipal, i taulell virtual 

al) es publicarà un anunci amb la referència de la publicació íntegra al BOP.  

del Museu Arxiu.  

oposta, i diu que considera encertades les 
reflexions de Secretaria, pel que fa a la necessitat de considerar la supressió dels 

declara que estan d’acord amb la moció, però que, això no obstant, 
s’abstindran a la votació per poder fer al·legacions si ho consideren oportú. 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb deu vots a favor dels 
C i PSC i dues abstencions dels regidors de la CEV. 

Davant els constants canvis socials i comunicatius que s’esdevenen al nostre entorn, i 
la importància que pren la transmissió d’informació en el nou marc d’internet cal 

nament comunicatiu d’entitats, administracions i empreses a aquests 
nous temps. És per això que, observades les necessitats i realitats de Vilassar de Dalt 
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cal avançar cap a la consolidació del Departament de Comunicació com a Oficina de 
Premsa multicanal i totalment interactiva que lideri el procés comunicatiu del municipi. 
L’Ajuntament ha de vetllar per la creació d’un espai informatiu local que permeti als 
ciutadans i ciutadanes estar informats dels temes locals, dotar de més transparència la 
gestió municipal i establir una plataforma de participació ciutadana. De la mateixa 
manera ha de comunicar de portes enfora tot el potencial, ja sigui informatiu, cultural o 
turístic, que el municipi pugui tenir. 
  

2. És per aquest motiu que cal consolidar un espai on 
comunicatiu que arribi a la gent i als mitjans de comunicació de manera eficient i crear 
una cultura comunicativa municipal que inclogui tots els àmbits possibles.
Cal incorporar la comunicació com un instrument rellevant en
creant una empatia entre ajuntament i ciutadans de tal manera que l’identifiquin com 
una organització propera, accessible i peça clau en el benestar dels vilatans.
D’altra banda, amb la creació de l’Oficina de Premsa s’ha d’aconse
informats els vilassarencs i vilassarenques de las accions del govern municipal ja sigui 
amb presentacions públiques o amb notícies a través dels diferents canals que cal 
explotar. 

 
 

 

Proposta d’acord 

 
1. Aprovar inicialment el Pla de Comunicaci

 
2. Sotmetre a exposició pública l’expedient al 

l’Ajuntament i web municipal, per un termini de 10 dies  hàbils a comptar des de 
l’endemà de la darrera publicació, als efectes d’examen i reclamacions, si s’escau. De 
no presentar-se’n cap durant l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament 
el Pla  sense necessitat d’un nou acord.

  
3. Notificar aquest acord a l’Àrea de Comunicació.
 
 
El Sr. Yelo explica que s’està treballant en aquest Pla des de l’inici del mandat. Fa notar 
que abans hi havia més personal a la ràdio. Comenta que l’Ajuntament té perfil al facebook 
i al twitter, on té 880 seguidors.
 
Exposa que per al 2014 la idea és fer un butllet
setmanal format DinA3 per les més destacades. Diu que els partits disposarien d’un espai 
d’opinió de forma trimestral en el butlletí mensual i també en la versió digital.
 
Comenta que actualment hi ha 49 carteller
constatat que la informació no arriba a les urbanitzacions, en aquest sentit una pantalla 
informativa podria ajudar. 
 
També diu que caldria ampliar l’equip tècnic, que és molt just.
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cal avançar cap a la consolidació del Departament de Comunicació com a Oficina de 
i totalment interactiva que lideri el procés comunicatiu del municipi. 

L’Ajuntament ha de vetllar per la creació d’un espai informatiu local que permeti als 
ciutadans i ciutadanes estar informats dels temes locals, dotar de més transparència la 

cipal i establir una plataforma de participació ciutadana. De la mateixa 
manera ha de comunicar de portes enfora tot el potencial, ja sigui informatiu, cultural o 
turístic, que el municipi pugui tenir.  

És per aquest motiu que cal consolidar un espai on s’elabori un seguit de material 
comunicatiu que arribi a la gent i als mitjans de comunicació de manera eficient i crear 
una cultura comunicativa municipal que inclogui tots els àmbits possibles.
Cal incorporar la comunicació com un instrument rellevant en la vida social del poble 
creant una empatia entre ajuntament i ciutadans de tal manera que l’identifiquin com 
una organització propera, accessible i peça clau en el benestar dels vilatans.
D’altra banda, amb la creació de l’Oficina de Premsa s’ha d’aconse
informats els vilassarencs i vilassarenques de las accions del govern municipal ja sigui 
amb presentacions públiques o amb notícies a través dels diferents canals que cal 

Aprovar inicialment el Pla de Comunicació.  

Sotmetre a exposició pública l’expedient al BOP, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i web municipal, per un termini de 10 dies  hàbils a comptar des de 
l’endemà de la darrera publicació, als efectes d’examen i reclamacions, si s’escau. De 

se’n cap durant l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament 
el Pla  sense necessitat d’un nou acord. 

Notificar aquest acord a l’Àrea de Comunicació. 

explica que s’està treballant en aquest Pla des de l’inici del mandat. Fa notar 
que abans hi havia més personal a la ràdio. Comenta que l’Ajuntament té perfil al facebook 
i al twitter, on té 880 seguidors. 

Exposa que per al 2014 la idea és fer un butlletí mensual en paper i un recull de notícies 
setmanal format DinA3 per les més destacades. Diu que els partits disposarien d’un espai 
d’opinió de forma trimestral en el butlletí mensual i també en la versió digital.

Comenta que actualment hi ha 49 cartelleres informatives per tot el poble, però que s’ha 
constatat que la informació no arriba a les urbanitzacions, en aquest sentit una pantalla 

 

També diu que caldria ampliar l’equip tècnic, que és molt just. 
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cal avançar cap a la consolidació del Departament de Comunicació com a Oficina de 
i totalment interactiva que lideri el procés comunicatiu del municipi. 

L’Ajuntament ha de vetllar per la creació d’un espai informatiu local que permeti als 
ciutadans i ciutadanes estar informats dels temes locals, dotar de més transparència la 

cipal i establir una plataforma de participació ciutadana. De la mateixa 
manera ha de comunicar de portes enfora tot el potencial, ja sigui informatiu, cultural o 

s’elabori un seguit de material 
comunicatiu que arribi a la gent i als mitjans de comunicació de manera eficient i crear 
una cultura comunicativa municipal que inclogui tots els àmbits possibles. 

la vida social del poble 
creant una empatia entre ajuntament i ciutadans de tal manera que l’identifiquin com 
una organització propera, accessible i peça clau en el benestar dels vilatans. 
D’altra banda, amb la creació de l’Oficina de Premsa s’ha d’aconseguir mantenir 
informats els vilassarencs i vilassarenques de las accions del govern municipal ja sigui 
amb presentacions públiques o amb notícies a través dels diferents canals que cal 

BOP, en el tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i web municipal, per un termini de 10 dies  hàbils a comptar des de 
l’endemà de la darrera publicació, als efectes d’examen i reclamacions, si s’escau. De 

se’n cap durant l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament 

explica que s’està treballant en aquest Pla des de l’inici del mandat. Fa notar 
que abans hi havia més personal a la ràdio. Comenta que l’Ajuntament té perfil al facebook 

í mensual en paper i un recull de notícies 
setmanal format DinA3 per les més destacades. Diu que els partits disposarien d’un espai 
d’opinió de forma trimestral en el butlletí mensual i també en la versió digital. 

per tot el poble, però que s’ha 
constatat que la informació no arriba a les urbanitzacions, en aquest sentit una pantalla 
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Sobre la cartelleria diu que s’hauria de seguir un criteri únic per la seva elaboració i també 
respecte a la documentació que es penja al web.
 
Explica que els diferents grups de treball existents haurien de fer difusió de la Vila i que es 
parlarà del tema a la propera reunió del 
 
Fa notar que ara l’emissora només disposa de dues persones més un tècnic.
 
Per últim diu que s’ha d’anar millorant i renovant l’àrea de comunicació.
 
El Sr. Solà comenta que cal fer un esforç en la modernització de l’administració públ
de l’administració oberta. 
 
Diu que presentaran al·legacions per millorar el contingut i que no s’ha fet el pas previ de 
parlar amb els grups municipals. Anuncia que s’abstindran a la votació.
 
Comenta que aquest Pla pot semblar un pla de treball de 
Comunicació. 
 
També planteja una sèrie de dubtes:
 

1. Respecte als objectius:
 

- Eficàcia: Es qüestiona si el Departament de Comunicació és eficaç i diu que el 
mateix regidor reconeix que hi ha dificultats per arribar a 
 

- Transparència: Diu que només hi ha un 44% i que no es diu com s’ha de resoldre 
aquesta qüestió. 

 
- Participació Ciutadana

 
2. Respecte a la limitació a aparicions: Comenta que tant als electrònics o digitals e

espais reservats a l’opinió dels grups municipals haurien de ser un cop al mes.
 

3. Repartiment del butlletí porta a porta. En canvi el regidor diu que no es farà i que es 
portarà a llocs concrets. Fa notar que la gent de les urbanitzacions no se 
n’assabentarà. 

 
 
El Sr. Cusidó comenta que va preguntar sobre la manca d’informe de Secretaria i que se li 
va respondre que per a un Pla no cal un informe jurídic.
 
Explica que el marc que es proposa no hauria de ser un Pla de Comunicació sinó un 
reglament per regular els usos i que, en aquest cas, sí que hi hauria d’haver l’informe 
jurídic corresponent. Demana que es retiri, atesa la manca de participació dels grups 
municipals i demana que es faci un reglament.
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que s’hauria de seguir un criteri únic per la seva elaboració i també 
respecte a la documentació que es penja al web. 

Explica que els diferents grups de treball existents haurien de fer difusió de la Vila i que es 
parlarà del tema a la propera reunió del Consell de Cultura. 

Fa notar que ara l’emissora només disposa de dues persones més un tècnic.

Per últim diu que s’ha d’anar millorant i renovant l’àrea de comunicació.

comenta que cal fer un esforç en la modernització de l’administració públ

Diu que presentaran al·legacions per millorar el contingut i que no s’ha fet el pas previ de 
parlar amb els grups municipals. Anuncia que s’abstindran a la votació. 

Comenta que aquest Pla pot semblar un pla de treball de l’oficina de premsa i no un Pla de 

També planteja una sèrie de dubtes: 

Respecte als objectius: 

: Es qüestiona si el Departament de Comunicació és eficaç i diu que el 
mateix regidor reconeix que hi ha dificultats per arribar a tothom.

: Diu que només hi ha un 44% i que no es diu com s’ha de resoldre 

Participació Ciutadana: Argumenta que no hi és (en aquest tema). 

Respecte a la limitació a aparicions: Comenta que tant als electrònics o digitals e
espais reservats a l’opinió dels grups municipals haurien de ser un cop al mes.

Repartiment del butlletí porta a porta. En canvi el regidor diu que no es farà i que es 
portarà a llocs concrets. Fa notar que la gent de les urbanitzacions no se 

comenta que va preguntar sobre la manca d’informe de Secretaria i que se li 
va respondre que per a un Pla no cal un informe jurídic. 

Explica que el marc que es proposa no hauria de ser un Pla de Comunicació sinó un 
lar els usos i que, en aquest cas, sí que hi hauria d’haver l’informe 

Demana que es retiri, atesa la manca de participació dels grups 
municipals i demana que es faci un reglament. 
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que s’hauria de seguir un criteri únic per la seva elaboració i també 

Explica que els diferents grups de treball existents haurien de fer difusió de la Vila i que es 

Fa notar que ara l’emissora només disposa de dues persones més un tècnic. 

Per últim diu que s’ha d’anar millorant i renovant l’àrea de comunicació. 

comenta que cal fer un esforç en la modernització de l’administració pública i 

Diu que presentaran al·legacions per millorar el contingut i que no s’ha fet el pas previ de 
 

l’oficina de premsa i no un Pla de 

: Es qüestiona si el Departament de Comunicació és eficaç i diu que el 
tothom. 

: Diu que només hi ha un 44% i que no es diu com s’ha de resoldre 

: Argumenta que no hi és (en aquest tema).  

Respecte a la limitació a aparicions: Comenta que tant als electrònics o digitals els 
espais reservats a l’opinió dels grups municipals haurien de ser un cop al mes. 

Repartiment del butlletí porta a porta. En canvi el regidor diu que no es farà i que es 
portarà a llocs concrets. Fa notar que la gent de les urbanitzacions no se 

comenta que va preguntar sobre la manca d’informe de Secretaria i que se li 

Explica que el marc que es proposa no hauria de ser un Pla de Comunicació sinó un 
lar els usos i que, en aquest cas, sí que hi hauria d’haver l’informe 

Demana que es retiri, atesa la manca de participació dels grups 
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L’alcalde comunica que l’Agència de Transparència ha 
grans i que també ens avaluarà a nosaltres.
 
El Sr. Yelo respon que fins ara no hi havia cap Pla i que es tracta d’una feina important que 
no s’havia fet mai. 
 
Respecte a la documentació que cal incorporar a la web, diu que
Secretaria. 
 
Pel que fa al butlletí porta a porta diu que la gent el podran anar a buscar als punts de 
distribució. 
 
El Sr. Solà comenta que no s’ha contemplat la participació ciutadana,  diu que no hi ha al 
butlletí un espai pels veïns, ni per la defensora de la ciutadania. 
 
El Sr. Cusidó insisteix en què el millor embolcall és el d’un reglament i no un Pla.
 
 
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 cinc abstencions dels regidors de CIU i CEV.
 
 
 
7.- Moció d'ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta 
d'ERC presentada al parlament pe
alternatius del Centre de Telecomunicacions de l'antena de Sant Mateu.
 

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

 

Moció presentada per: Varis

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte: Moció d’ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta 
d’ERC presentada al parlament per instar al govern a 
del Centre de Telecomunicacions de l’antena de Sant Mateu.
 
 

Relació de fets  

Actualment es troba en fase d’avantprojecte i estudi d’impacte ambiental i paisatgístic la 
instal·lació d’un Centre de Telecomunicacions a Sant Mateu. Aquest projecte ve de lluny, 
des de l'any 1999, i és va aturar al 2003, amb un pronunciament desfavorable dels 
estaments europeus i una sentencia judicial, que obligava a derruir l'edificació realitzada. 
Avui ens trobem que no s'ha complert l'enderroc i tornen a presentar un nou projecte. 
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que l’Agència de Transparència ha avaluat 110 dels ajuntaments més 
grans i que també ens avaluarà a nosaltres. 

respon que fins ara no hi havia cap Pla i que es tracta d’una feina important que 

Respecte a la documentació que cal incorporar a la web, diu que

Pel que fa al butlletí porta a porta diu que la gent el podran anar a buscar als punts de 

comenta que no s’ha contemplat la participació ciutadana,  diu que no hi ha al 
butlletí un espai pels veïns, ni per la defensora de la ciutadania.  

insisteix en què el millor embolcall és el d’un reglament i no un Pla.

moció a votació i s’aprova per majoria amb set vots a favor dels 
regidors del GEVD, OXV, ERC i PSC i cinc abstencions dels regidors de CIU i CEV.

Moció d'ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta 
d'ERC presentada al parlament per instar al govern a estudiar emplaçaments 
alternatius del Centre de Telecomunicacions de l'antena de Sant Mateu.

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

Varis  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2013000131 

Moció d’ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta 
d’ERC presentada al parlament per instar al govern a estudiar emplaçaments alternatius 
del Centre de Telecomunicacions de l’antena de Sant Mateu. 

s troba en fase d’avantprojecte i estudi d’impacte ambiental i paisatgístic la 
instal·lació d’un Centre de Telecomunicacions a Sant Mateu. Aquest projecte ve de lluny, 
des de l'any 1999, i és va aturar al 2003, amb un pronunciament desfavorable dels 

nts europeus i una sentencia judicial, que obligava a derruir l'edificació realitzada. 
Avui ens trobem que no s'ha complert l'enderroc i tornen a presentar un nou projecte. 
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avaluat 110 dels ajuntaments més 

respon que fins ara no hi havia cap Pla i que es tracta d’una feina important que 

Respecte a la documentació que cal incorporar a la web, diu que està pendent de 

Pel que fa al butlletí porta a porta diu que la gent el podran anar a buscar als punts de 

comenta que no s’ha contemplat la participació ciutadana,  diu que no hi ha al 

insisteix en què el millor embolcall és el d’un reglament i no un Pla. 

moció a votació i s’aprova per majoria amb set vots a favor dels 
regidors del GEVD, OXV, ERC i PSC i cinc abstencions dels regidors de CIU i CEV. 

Moció d'ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta 
r instar al govern a estudiar emplaçaments 

alternatius del Centre de Telecomunicacions de l'antena de Sant Mateu. 

Moció d’ERC, GEVD, CIU, OXV, CEV i PSC per donar suport a la proposta 
estudiar emplaçaments alternatius 

s troba en fase d’avantprojecte i estudi d’impacte ambiental i paisatgístic la 
instal·lació d’un Centre de Telecomunicacions a Sant Mateu. Aquest projecte ve de lluny, 
des de l'any 1999, i és va aturar al 2003, amb un pronunciament desfavorable dels 

nts europeus i una sentencia judicial, que obligava a derruir l'edificació realitzada. 
Avui ens trobem que no s'ha complert l'enderroc i tornen a presentar un nou projecte.  



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Són ben sabuts els efectes negatius de la xarxa d’alta tensió i de les instal·lac
telecomunicacions sobre el territori (segmentació d’ecosistemes, perjudici del paisatge, 
perill d’incendis, radiacions...) com ha posat de manifest la forta oposició popular que s’ha 
desfermat durant aquests darrers anys al nostre país.
 
Des de diversos grups ecologistes, en concret des de CODESEMA, la CUP, més la societat 
civil, Esquerra Republicana de Catalunya
el rebuig a la ubicació d'unes instal·lacions de telecomunicacions al turó d’en Lledó a 
l'entorn de l'ermita de Sant Mateu.
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt en sessió de data 25 d’octubre de 2012 també va 
demanar l’aturada total del projecte i el desmantellament immediat de l’antiga 
infraestructura, i que es realitzés un estudi de l’actual xarxa i instal·lacions elèctriques i de 
telecomunicacions a la Serralada per tal de procedir al desmantellament de tots aquells
elements obsolets i optimitzar amb la més mínima repercussió paisatgística i ambiental les 
instal·lacions.  

Es considera també que la instal·lació de noves infraestructures (tant de telecomunicacions 
com de xarxa elèctrica d’alta tensió) a Sant Mateu
contradictòria amb l’esperit de preservació i sostenibilitat que engloba el concepte de parc 
natural. 

Aquestes instal·lacions afecten i poden afectar encara més el paratge de Sant Mateu a 
nivell paisatgístic, han suposat un
la implantació d’edificacions discordants estèticament amb l’arquitectura tradicional del 
parc i impliquen la creació de vials i esplanades a la zona d’obres que malmeten l’entorn 
amb erosió, pèrdua de massa forestal i freqüentació de maquinària pesada. Aquest projecte 
de centre de comunicacions està format per una caseta i una antena de més de 40 m. Això 
provocarà un impacte visual a les nostres contrades, és una agressió al paisatge 
característic de la Serralada Litoral de la masia de Can Riera de Sant Mateu i l’ermita 
mil·lenària de Sant Mateu.  

 

Per aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

 

Proposta d’acord  

1. Donar suport a la proposta presentada per ERC al Parlament de Catal
instar el Govern de la Generalitat a estudiar emplaçaments alternatius del Centre de 
Telecomunicacions de l’antena de Sant Mateu, amb l’objectiu de garantir el servei 
públic d’aquesta infraestructura minimitzant l’impacte ambiental, paisatgístic i
sobre el patrimoni històric del paratge de Sant Mateu.
 

2. Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a 
l’Ajuntament de Premià de Dalt.

 
 
El Sr. Yelo explica el contingut de la moció i de la proposta que ERC va presentar al 
Parlament de Catalunya. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Són ben sabuts els efectes negatius de la xarxa d’alta tensió i de les instal·lac
telecomunicacions sobre el territori (segmentació d’ecosistemes, perjudici del paisatge, 
perill d’incendis, radiacions...) com ha posat de manifest la forta oposició popular que s’ha 
desfermat durant aquests darrers anys al nostre país. 

ersos grups ecologistes, en concret des de CODESEMA, la CUP, més la societat 
civil, Esquerra Republicana de Catalunya- Premià de Dalt s’ha manifestat diverses vegades 
el rebuig a la ubicació d'unes instal·lacions de telecomunicacions al turó d’en Lledó a 
'entorn de l'ermita de Sant Mateu. 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt en sessió de data 25 d’octubre de 2012 també va 
l’aturada total del projecte i el desmantellament immediat de l’antiga 

infraestructura, i que es realitzés un estudi de l’actual xarxa i instal·lacions elèctriques i de 
telecomunicacions a la Serralada per tal de procedir al desmantellament de tots aquells
elements obsolets i optimitzar amb la més mínima repercussió paisatgística i ambiental les 

Es considera també que la instal·lació de noves infraestructures (tant de telecomunicacions 
com de xarxa elèctrica d’alta tensió) a Sant Mateu- Cellecs - Montnegre és completament 
contradictòria amb l’esperit de preservació i sostenibilitat que engloba el concepte de parc 

Aquestes instal·lacions afecten i poden afectar encara més el paratge de Sant Mateu a 
nivell paisatgístic, han suposat un impacte irreversible sobre part d’un alzinar, comporten 
la implantació d’edificacions discordants estèticament amb l’arquitectura tradicional del 
parc i impliquen la creació de vials i esplanades a la zona d’obres que malmeten l’entorn 

de massa forestal i freqüentació de maquinària pesada. Aquest projecte 
de centre de comunicacions està format per una caseta i una antena de més de 40 m. Això 
provocarà un impacte visual a les nostres contrades, és una agressió al paisatge 

la Serralada Litoral de la masia de Can Riera de Sant Mateu i l’ermita 
 

es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

Donar suport a la proposta presentada per ERC al Parlament de Catal
instar el Govern de la Generalitat a estudiar emplaçaments alternatius del Centre de 
Telecomunicacions de l’antena de Sant Mateu, amb l’objectiu de garantir el servei 
públic d’aquesta infraestructura minimitzant l’impacte ambiental, paisatgístic i
sobre el patrimoni històric del paratge de Sant Mateu. 

Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a 
l’Ajuntament de Premià de Dalt. 

explica el contingut de la moció i de la proposta que ERC va presentar al 
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Són ben sabuts els efectes negatius de la xarxa d’alta tensió i de les instal·lacions de 
telecomunicacions sobre el territori (segmentació d’ecosistemes, perjudici del paisatge, 
perill d’incendis, radiacions...) com ha posat de manifest la forta oposició popular que s’ha 

ersos grups ecologistes, en concret des de CODESEMA, la CUP, més la societat 
Premià de Dalt s’ha manifestat diverses vegades 

el rebuig a la ubicació d'unes instal·lacions de telecomunicacions al turó d’en Lledó a 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt en sessió de data 25 d’octubre de 2012 també va 
l’aturada total del projecte i el desmantellament immediat de l’antiga 

infraestructura, i que es realitzés un estudi de l’actual xarxa i instal·lacions elèctriques i de 
telecomunicacions a la Serralada per tal de procedir al desmantellament de tots aquells 
elements obsolets i optimitzar amb la més mínima repercussió paisatgística i ambiental les 

Es considera també que la instal·lació de noves infraestructures (tant de telecomunicacions 
Montnegre és completament 

contradictòria amb l’esperit de preservació i sostenibilitat que engloba el concepte de parc 

Aquestes instal·lacions afecten i poden afectar encara més el paratge de Sant Mateu a 
impacte irreversible sobre part d’un alzinar, comporten 

la implantació d’edificacions discordants estèticament amb l’arquitectura tradicional del 
parc i impliquen la creació de vials i esplanades a la zona d’obres que malmeten l’entorn 

de massa forestal i freqüentació de maquinària pesada. Aquest projecte 
de centre de comunicacions està format per una caseta i una antena de més de 40 m. Això 
provocarà un impacte visual a les nostres contrades, és una agressió al paisatge 

la Serralada Litoral de la masia de Can Riera de Sant Mateu i l’ermita 

Donar suport a la proposta presentada per ERC al Parlament de Catalunya per 
instar el Govern de la Generalitat a estudiar emplaçaments alternatius del Centre de 
Telecomunicacions de l’antena de Sant Mateu, amb l’objectiu de garantir el servei 
públic d’aquesta infraestructura minimitzant l’impacte ambiental, paisatgístic i 

Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a 

explica el contingut de la moció i de la proposta que ERC va presentar al 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
El Sr. Solà fa notar que la CUP no figura a la moció. A continuació diu que s’aprova per 
unanimitat perquè es considera que l’emplaçament no és l’idoni. Dec
a la moció. 
 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova unanimitat de tots els regidors i amb la 
incorporació de la CUP al text.
 
 
 
8.- Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d'adhesió a la campanya "El món ho ha 
de saber". 
 
 

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

 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte: Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d’adhesió a la campanya “El món ho 
ha de saber”. 
 
 

Relació de fets 

La revista Sàpiens editarà la tardor de 2013 el llibre “Catalonia Calling
saber” que explicarà des dels orígens de la nació catalana fins als nostres dies, posant un 
accent especial en la Guerra de Successió i els darrers tres
 
El llibre, a banda dels català, també serà editat en algunes de les principals llengües del 
món (anglès, castellà, francès i alemany). Posteriorment s’enviarà de forma personalitzada 
a les persones més influents del món (presidents de govern, presidents d
ministres d’afers exteriors, ambaixades i consolats a l’Estat espanyol, diputats del 
Parlament Europeu, alcaldes de les ciutats més importants, directius de les 500 empreses 
més grans del planeta, directors dels principals mitjans de comuni
d’universitats internacionals, actors, artistes o esportistes més populars, entre altres).
 
Aquesta campanya d’abast mundial i que vol internacionalitzar el “cas català” es farà 
gràcies a una campanya cívica que comptarà amb l’aporta
sistema de finançament del micromecenatge.
 
També es compta amb el suport d’institucions i societat civil, i de la xarxa civil 
internacional catalana que hi ha per tot el món per fer la distribució i lliurament del llibre
 
Per part de l’Ajuntament es considera important donar suport a aquesta campanya i 
col·laborar econòmicament amb l’aportació de 500 
2013 01 92400 4800025 Aportacions a grups municipals.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

fa notar que la CUP no figura a la moció. A continuació diu que s’aprova per 
unanimitat perquè es considera que l’emplaçament no és l’idoni. Declara que donen suport 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova unanimitat de tots els regidors i amb la 
incorporació de la CUP al text. 

Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d'adhesió a la campanya "El món ho ha 

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

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2013000132 

Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d’adhesió a la campanya “El món ho 

La revista Sàpiens editarà la tardor de 2013 el llibre “Catalonia Calling
saber” que explicarà des dels orígens de la nació catalana fins als nostres dies, posant un 
accent especial en la Guerra de Successió i els darrers tres-cents anys. 

El llibre, a banda dels català, també serà editat en algunes de les principals llengües del 
món (anglès, castellà, francès i alemany). Posteriorment s’enviarà de forma personalitzada 
a les persones més influents del món (presidents de govern, presidents d
ministres d’afers exteriors, ambaixades i consolats a l’Estat espanyol, diputats del 
Parlament Europeu, alcaldes de les ciutats més importants, directius de les 500 empreses 
més grans del planeta, directors dels principals mitjans de comunicació mundial; rectors 
d’universitats internacionals, actors, artistes o esportistes més populars, entre altres).

Aquesta campanya d’abast mundial i que vol internacionalitzar el “cas català” es farà 
gràcies a una campanya cívica que comptarà amb l’aportació de la ciutadania mitjançant el 
sistema de finançament del micromecenatge. 

També es compta amb el suport d’institucions i societat civil, i de la xarxa civil 
internacional catalana que hi ha per tot el món per fer la distribució i lliurament del llibre

Per part de l’Ajuntament es considera important donar suport a aquesta campanya i 
col·laborar econòmicament amb l’aportació de 500 €, que aniran a c
2013 01 92400 4800025 Aportacions a grups municipals. 
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fa notar que la CUP no figura a la moció. A continuació diu que s’aprova per 
lara que donen suport 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova unanimitat de tots els regidors i amb la 

Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d'adhesió a la campanya "El món ho ha 

Moció de CIU, GEVD,  OXV, CEV i ERC d’adhesió a la campanya “El món ho 

La revista Sàpiens editarà la tardor de 2013 el llibre “Catalonia Calling-El món ho ha de 
saber” que explicarà des dels orígens de la nació catalana fins als nostres dies, posant un 

El llibre, a banda dels català, també serà editat en algunes de les principals llengües del 
món (anglès, castellà, francès i alemany). Posteriorment s’enviarà de forma personalitzada 
a les persones més influents del món (presidents de govern, presidents dels parlaments, 
ministres d’afers exteriors, ambaixades i consolats a l’Estat espanyol, diputats del 
Parlament Europeu, alcaldes de les ciutats més importants, directius de les 500 empreses 

cació mundial; rectors 
d’universitats internacionals, actors, artistes o esportistes més populars, entre altres). 

Aquesta campanya d’abast mundial i que vol internacionalitzar el “cas català” es farà 
ció de la ciutadania mitjançant el 

També es compta amb el suport d’institucions i societat civil, i de la xarxa civil 
internacional catalana que hi ha per tot el món per fer la distribució i lliurament del llibre. 

Per part de l’Ajuntament es considera important donar suport a aquesta campanya i 
€, que aniran a càrrec de la partida 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 

Proposta d’acord 

1. Adherir-se a la campanya “El món ho ha de saber”, promoguda per Sapiens 
Publicacions. 

2. Aprovar el conveni de col·laboració amb Sapiens Publicacions, per al lliurement de 
15 llibres “Catalonia Calling
compromisos institu
idiomàtica anglès, francès o castellà) que farà l’editorial de manera aleatòria.

3. Notificar aquest acord a Sapiens Publicacions.
 
 
El Sr. Solà explica que l’editorial Sapiens està fent una campanya que es diu “El món  ho 
ha de saber”. Comenta que l’objectiu és explicar al món que Catalunya té mil anys 
d’història i que el desig dels catalans ha perdurat des d’aquell fatídic 11 de setembre de 
1714. 
 
També diu que es pretén que el món sàpiga que el futur de Catalunya no va en contra de 
res ni de ningú, i que la seva llibertat contribuirà a fer un món una mica més lliure.
 
Afegeix que la idea és que s’enviï la publicació “El món ho ha de saber” que e
aquests fets a 10.000 persones d’arreu del món perquè coneguin aquesta realitat.
 
Proposa que l’Ajuntament s’adhereixi a la campanya i que col·labori amb una aportació 
econòmica per a l’enviament de llibres a personalitats de l’exterior i amb exempl
català per a difusió pròpia. 
 
Informa que la idea és que això no suposi un increment de les despeses municipals i 
proposa que l’import s’obtingui de la partida destinada als grups municipals.
 
El Sr. Cusidó agraeix al PP la seva aportació econòmica 
 
El Sr. Adell declara que considera que enviar llibres és una bona idea però que el manifest 
de l’editorial Sàpiens va encaminat a la independència i el seu projecte és federalista. Li 
respon al Sr. Cusidó que si volen enviar llibres ho paguin
ell sempre demana. I aprofita per comentar que fa temps que els grups no reben la seva 
assignació.  
 
El Sr. Cusidó respon que ell es paga tots aquells actes als quals assisteix en condició de 
regidor de la seva butxaca i 
partida d’aportacions als grups municipals.
 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb onze vots a favor dels 
regidors del GEVD, CIU, OXV, CEV i ERC i un vot en contra del 
 
 
9.- Donar compte de l'informe de morositat del tercer trimestre de 2013.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

la campanya “El món ho ha de saber”, promoguda per Sapiens 

Aprovar el conveni de col·laboració amb Sapiens Publicacions, per al lliurement de 
15 llibres “Catalonia Calling-El Món  ho ha de saber” en la versió catalana, per 
compromisos institucionals, actes o entitats, i l’enviament de 15 llibres (versió 
idiomàtica anglès, francès o castellà) que farà l’editorial de manera aleatòria.
Notificar aquest acord a Sapiens Publicacions. 

explica que l’editorial Sapiens està fent una campanya que es diu “El món  ho 
ha de saber”. Comenta que l’objectiu és explicar al món que Catalunya té mil anys 
d’història i que el desig dels catalans ha perdurat des d’aquell fatídic 11 de setembre de 

També diu que es pretén que el món sàpiga que el futur de Catalunya no va en contra de 
res ni de ningú, i que la seva llibertat contribuirà a fer un món una mica més lliure.

Afegeix que la idea és que s’enviï la publicació “El món ho ha de saber” que e
aquests fets a 10.000 persones d’arreu del món perquè coneguin aquesta realitat.

Proposa que l’Ajuntament s’adhereixi a la campanya i que col·labori amb una aportació 
econòmica per a l’enviament de llibres a personalitats de l’exterior i amb exempl

 

Informa que la idea és que això no suposi un increment de les despeses municipals i 
proposa que l’import s’obtingui de la partida destinada als grups municipals.

agraeix al PP la seva aportació econòmica al projecte. 

declara que considera que enviar llibres és una bona idea però que el manifest 
de l’editorial Sàpiens va encaminat a la independència i el seu projecte és federalista. Li 
respon al Sr. Cusidó que si volen enviar llibres ho paguin de la seva butxaca, que és el que 
ell sempre demana. I aprofita per comentar que fa temps que els grups no reben la seva 

respon que ell es paga tots aquells actes als quals assisteix en condició de 
regidor de la seva butxaca i que l’acord que es proposa és que el cost s’assumeixi de la 
partida d’aportacions als grups municipals. 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb onze vots a favor dels 
regidors del GEVD, CIU, OXV, CEV i ERC i un vot en contra del regidor del PSC.

Donar compte de l'informe de morositat del tercer trimestre de 2013.
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la campanya “El món ho ha de saber”, promoguda per Sapiens 

Aprovar el conveni de col·laboració amb Sapiens Publicacions, per al lliurement de 
El Món  ho ha de saber” en la versió catalana, per 

cionals, actes o entitats, i l’enviament de 15 llibres (versió 
idiomàtica anglès, francès o castellà) que farà l’editorial de manera aleatòria. 

explica que l’editorial Sapiens està fent una campanya que es diu “El món  ho 
ha de saber”. Comenta que l’objectiu és explicar al món que Catalunya té mil anys 
d’història i que el desig dels catalans ha perdurat des d’aquell fatídic 11 de setembre de 

També diu que es pretén que el món sàpiga que el futur de Catalunya no va en contra de 
res ni de ningú, i que la seva llibertat contribuirà a fer un món una mica més lliure. 

Afegeix que la idea és que s’enviï la publicació “El món ho ha de saber” que explica 
aquests fets a 10.000 persones d’arreu del món perquè coneguin aquesta realitat. 

Proposa que l’Ajuntament s’adhereixi a la campanya i que col·labori amb una aportació 
econòmica per a l’enviament de llibres a personalitats de l’exterior i amb exemplars en 

Informa que la idea és que això no suposi un increment de les despeses municipals i 
proposa que l’import s’obtingui de la partida destinada als grups municipals. 

declara que considera que enviar llibres és una bona idea però que el manifest 
de l’editorial Sàpiens va encaminat a la independència i el seu projecte és federalista. Li 

de la seva butxaca, que és el que 
ell sempre demana. I aprofita per comentar que fa temps que els grups no reben la seva 

respon que ell es paga tots aquells actes als quals assisteix en condició de 
que l’acord que es proposa és que el cost s’assumeixi de la 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb onze vots a favor dels 
regidor del PSC. 

Donar compte de l'informe de morositat del tercer trimestre de 2013. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
L’alcalde informa que s’ha donat compte de l’informe de morositat corresponent al tercer 
trimestre de 2013 i s’ha pogut consultar a l’expedient del Ple.
 
10.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes d’octubre que van
la relació dels quals va ser facilitada amb la c
consultar.  
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Ajuntament de Vilassar de Dalt 

L’alcalde informa que s’ha donat compte de l’informe de morositat corresponent al tercer 
trimestre de 2013 i s’ha pogut consultar a l’expedient del Ple. 

bentar dels Decrets d'Alcaldia. 

s dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
d’octubre que van del número D2013AJUN0001048 al 

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 

22/10/2013 Celebració 18ena trobada d'aplecs sardanistes de 
les comarques de Barcelona, dia 10/11/2013 
22/10/2013 Permís per celebrar la castanayada el proper 31 
d'octubre de 2013 a l'edifici de Joan Maragall. 
22/10/2013 autorització per cupació de la vía pública
22/10/2013 Aprovar la relació C00072 de Serveis Socials.
23/10/2013 Pagament de serveis extraordinaris 
personal del pavelló durant el mes de setembre 2013 amb motiu de 
substitució de personal. 
24/10/2013 Reconeixement serveis previs Sra. Rosa Maria 
Devere 
25/10/2013 Aprovació del conveni de col·laboració entre el d
Departament de Formació de la Fundació Pere Tarrés i l'Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, per a accions formatives. 
28/10/2013 Aprovar la relació I00785 de despeses.
28/10/2013 Aprovar la relació I00786 d'ingressos.
28/10/2013 Aprovar la relació I00787 d'operacions no 
pressupostàries. 
28/10/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
activitats del centre obert. 
28/10/2013 Recurs de reposició contra el decret 882/
de setembre de 2013. 
28/10/2013 Al.legació denúncia expt. P130734291
28/10/2013 Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 
d'expedient P130736368 i vehicle B-7410-TU. 
28/10/2013 Recurs reposició denúncia expt. P130664459
28/10/2013 Al.legació denúncia i retirada grua expt. 
P130745738 
29/10/2013 Permisos maternitat Sra. Marta Corbera de Gea.
29/10/2013 Sol·licitud de subvenció per a activ
2013. 
29/10/2013 Aprovació de la Memòria d'Actuacions per al 
condicionament de la nau vella de Can Manyer per a magatzem del 
museu. 
30/10/2013 Delegació de signatures dels certificats del padró 
d'habitants. 
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L’alcalde informa que s’ha donat compte de l’informe de morositat corresponent al tercer 

dictats des de la darrera sessió 
al D2013AJUN001148  

onvocatòria, i que els regidors han pogut 

Celebració 18ena trobada d'aplecs sardanistes de 

Permís per celebrar la castanayada el proper 31 

autorització per cupació de la vía pública 
Aprovar la relació C00072 de Serveis Socials. 
Pagament de serveis extraordinaris a divers 

personal del pavelló durant el mes de setembre 2013 amb motiu de 

Reconeixement serveis previs Sra. Rosa Maria 

Aprovació del conveni de col·laboració entre el de 
Departament de Formació de la Fundació Pere Tarrés i l'Ajuntament 

Aprovar la relació I00785 de despeses. 
Aprovar la relació I00786 d'ingressos. 
Aprovar la relació I00787 d'operacions no 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Recurs de reposició contra el decret 882/2013 de 3 

Al.legació denúncia expt. P130734291 
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 

reposició denúncia expt. P130664459 
Al.legació denúncia i retirada grua expt. 

Permisos maternitat Sra. Marta Corbera de Gea. 
Sol·licitud de subvenció per a activitats formatives 

Aprovació de la Memòria d'Actuacions per al 
condicionament de la nau vella de Can Manyer per a magatzem del 

Delegació de signatures dels certificats del padró 
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Ajuntament de Vilassar de Dalt 

30/10/2013 Acord incoació segons relació 13046025
30/10/2013 Proposta sanció segons relació 13046356
30/10/2013 Acord incoació expts segons relació 13046951
30/10/2013 HABITAT VILASSAR SL  - Ordre d'execució solar 
c/ Ignasi de Bufalà, 11. 
30/10/2013 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 
recurs contenciós administratiu 298/2013-B. 
30/10/2013 ALBERT ARTIGAS CALPENA 
fiança d'obres al c/ Salvador Riera, 10 B. 
30/10/2013 Contracte de servei d'assessorament jurídic en 
matèries puntuals. 
31/10/2013 procediment sancionador derivat d'una infracció de 
l'Ordenança municipal sobre la proteccio de la con
prevenció d'actuacions antisocials. 
31/10/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar la 
reparació de la impressora de la Biblioteca. 
04/11/2013 Requeriment de presentació de documentació per a 
l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment i reparació de la 
via pública, espais públics i edificis municipals de Vilassar de Dalt.
04/11/2013 Seveis extraordinaris Policia Local octubre 2013
06/11/2013 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 
recurs contenciós administratiu 277/2013-A recurs ordinari.
06/11/2013 Expt. P130744500  5829-GZK 
06/11/2013 Expt. 130008724  7266-CZN  16/10/2013
06/11/2013 Al.legació denúncia expt. P130751590
06/11/2013 Resolució recurs expt. 1300000020
06/11/2013 Finalització reducció de jornada de la Sra. 
Montserrat Rodríguez Olivé. 
06/11/2013 Aprovar un pagament a just
despeses de material esportiu. 

06/11/2013 Ordre d'execució mur colindant amb la finca del c/ 
del Nord, 14. 
06/11/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses dels drets d'examen de la Royal Academy of Dance.
07/11/2013 Aprovació expedient i obertura del procediment 
d'adjudicació del contracte de servei d'assessorament jurídic en 
matèries puntuals. 
07/11/2013 Aprovar la relació C00147 de bestreta de se
tècnics. 
07/11/2013 Aprovar la relació I00789 de despeses.
07/11/2013 Pagament de serveis extraordinaris a divers 
personal del pavelló durant el mes d'octubre  2013 amb motiu de 
classe extra i substitució de personal. 
07/11/2013 Aprovar la relació I00790 d'ingressos.
07/11/2013 Aprovar l'operació I00788 d'operacions no 
pressupostàries. 
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Acord incoació segons relació 13046025 
Proposta sanció segons relació 13046356 
Acord incoació expts segons relació 13046951 

Ordre d'execució solar 

Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

ALBERT ARTIGAS CALPENA - Denegar devolució 

Contracte de servei d'assessorament jurídic en 

procediment sancionador derivat d'una infracció de 
l'Ordenança municipal sobre la proteccio de la convivència ciutadana i 

Aprovar un pagament a justificar per finançar la 

Requeriment de presentació de documentació per a 
l'adjudicació del contracte de serveis de manteniment i reparació de la 
via pública, espais públics i edificis municipals de Vilassar de Dalt. 

Seveis extraordinaris Policia Local octubre 2013 
Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

A recurs ordinari. 
 

CZN  16/10/2013 
Al.legació denúncia expt. P130751590 
Resolució recurs expt. 1300000020 
Finalització reducció de jornada de la Sra. 

Aprovar un pagament a justificar per finançar 

Ordre d'execució mur colindant amb la finca del c/ 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
a Royal Academy of Dance. 

Aprovació expedient i obertura del procediment 
d'adjudicació del contracte de servei d'assessorament jurídic en 

Aprovar la relació C00147 de bestreta de serveis 

Aprovar la relació I00789 de despeses. 
Pagament de serveis extraordinaris a divers 

personal del pavelló durant el mes d'octubre  2013 amb motiu de 

Aprovar la relació I00790 d'ingressos. 
Aprovar l'operació I00788 d'operacions no 
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07/11/2013 Aprovar la relació I00783 d'operacions no 
pressupostàries. 
07/11/2013 Aprovar la relació I00784 de despeses.
07/11/2013 Aprovar la relació I00782 de despeses.
07/11/2013 ALONSO MERCADER SA - Retorn fiança d'obres 
del c/ Joan Peiro i Belis, 8 exp. 261/2004 
07/11/2013 ALONSO MERCADER SA - retorn fiança obres c/ 
Eduard Calvet i Pintó, 22 (exp. 121/2004) 
08/11/2013 Calendari Fiscal 2014. 
08/11/2013 Expedient 21 de modificació del pressupost de 
l'exercici 2013. 
08/11/2013 Expedient 20 de modificació del pressupost 2013.
08/11/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
visites a la Sagrada Família. 
08/11/2013 Aprovar un pagament a justificar per l'adequació de 
l'edifici Can Roure al Pla de Seguretat. 
08/11/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

despeses del casal de dia del 4t. trimestre. 
08/11/2013 AAVV Can Salvet - Cessió material per Fira de 
Santa Llúria el 14 i 15 de desembre del 2013 al barri de Can Salvet
08/11/2013 Al.legació denúncia expt. P130749802
08/11/2013 Expt. 130008372   9684-GSJ  28/10/2013
08/11/2013 Acord incoació expts. segons relació 13048788
08/11/2013 Acord incoació expts. segons relació 13047811
08/11/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses del 4t.trimestre del casal de dia. 
11/11/2013 COMUNITAT PROPIETARIS RIERA DE TARGA 49 
- Llicència d'obres per sanejament de tot el cantó del forjat superior de 
l'última planta a la Riera de Targa, 49 
11/11/2013 ANA MARIA GOMEZ NICOLAS 

menors per canvi de rajoles del bany i dividir despatx amb pladur al 
c/ Clapés, 2. 

11/11/2013 ESTETICA MATI I ESTER SCP 
menors per picar i arrebossar façana i posar rajoles a la meitat de la 
façana del c/ del Mercat, 1. 
11/11/2013 MARIA ANGELES BASTIDA FUSTER 
d'obres menors per reforma de cuina al c/ Sauló d'en Roura, 23
11/11/2013 ROSA MARIA PALLARES BOSCH 
d'obres menors per col.locació de 74 m2 de rajola a la terrassa 
exterior de l'Av. Mare de Déu de la Cisa, 34. 
11/11/2013 ANTONIO GONZALEZ BERENGÜÍ 
d'obres menors per revestir amb rajoles ceràmiques escala i replà al 
Pge. Lloveras, 2. 
11/11/2013 CRISTOBAL FERNANDEZ CORBALAN 
d'obres menors pers canvi de rajoles, treure banyera i posar plat de 
dutxa al Pg. Ravalet, 7 
11/11/2013 EDUARDO GODAS LEAL 
menors per posar 100 m de terra de gres al c/ Jaume I, 7.
11/11/2013 MARTA CABALLERO NOY 
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Aprovar la relació I00783 d'operacions no 

Aprovar la relació I00784 de despeses. 
Aprovar la relació I00782 de despeses. 

Retorn fiança d'obres 

retorn fiança obres c/ 

Expedient 21 de modificació del pressupost de 

Expedient 20 de modificació del pressupost 2013. 
Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Aprovar un pagament a justificar per l'adequació de 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Cessió material per Fira de 
Santa Llúria el 14 i 15 de desembre del 2013 al barri de Can Salvet 

Al.legació denúncia expt. P130749802 
GSJ  28/10/2013 

Acord incoació expts. segons relació 13048788 
Acord incoació expts. segons relació 13047811 
Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

COMUNITAT PROPIETARIS RIERA DE TARGA 49 
Llicència d'obres per sanejament de tot el cantó del forjat superior de 

ANA MARIA GOMEZ NICOLAS - Llicència d'obres 
de rajoles del bany i dividir despatx amb pladur al 

ESTETICA MATI I ESTER SCP - Llicència d'obres 
menors per picar i arrebossar façana i posar rajoles a la meitat de la 

MARIA ANGELES BASTIDA FUSTER - Llicència 
d'obres menors per reforma de cuina al c/ Sauló d'en Roura, 23 

ROSA MARIA PALLARES BOSCH - Llicència 
d'obres menors per col.locació de 74 m2 de rajola a la terrassa 

ANTONIO GONZALEZ BERENGÜÍ - Llicència 
d'obres menors per revestir amb rajoles ceràmiques escala i replà al 

CRISTOBAL FERNANDEZ CORBALAN - Llicència 
d'obres menors pers canvi de rajoles, treure banyera i posar plat de 

EDUARDO GODAS LEAL - Llicència d'obres 
menors per posar 100 m de terra de gres al c/ Jaume I, 7. 

MARTA CABALLERO NOY - Llicència d'obres 
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menors per canvi de bany,  cuina i possar terra i pintar al l'Av. Santa 
Maria, 35. 
11/11/2013 Aprovar uns pagaments a justificar per finançar les 
despeses de la gent gran de Can Rafart. 
11/11/2013 Aprovar la relació de bestreta de tresoreria C00071.
11/11/2013 Aprovar la relació C00073 de bestreta de Serveis 
Socials. 
11/11/2013 Celebració fira Santa Llúcia dies 14 i 15 de 
desembre, talls de carrers i vigilància policial 
11/11/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses del casal de dia del 4t. trimestre. 
12/11/2013 Exp. P130753280   07/11/213  7178
12/11/2013 Al.legació denúncia expt. P130757751
12/11/2013 Resolució recurs segons relació núm. 13046164

12/11/2013 Resolució recurs expt. 1300000008
12/11/2013 Aprovar la relació I00791 de despeses.
12/11/2013 Aprovar la relació I00792 d'ingressos.
12/11/2013 Aprovar la relació I00793 d'operacions no 
pressupostàries. 
12/11/2013 Aprovar la modificació de crèdit 22_2013 per 
transferència entre partides. 
13/11/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses de la connexió elèctrica de la Biblioteca de Can Mañé.
13/11/2013 Requeriment de fiança en relació a la licitació del 
servei de neteja viària. 
14/11/2013 Sol.licitud de baixa dels rebuts dels conceptes 
tributaris Taxa per entrada de vehicles-guals i Taxa per recollida 
d'escombreries comercials. 
14/11/2013 Devolució de la taxa d'escombraries industrials de 
l'any 2012 de l'activitat del Passatge del Pi núm.1.
14/11/2013 Pagament de serveis extraordinaris a la Sra. 
Susana Camps i López amb motiu de la neteja del Museu Arxiu 
Municipal el dia 27 d'octubre de 2013. 
15/11/2013 Aprovar la relació I00794 de despeses.
15/11/2013 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL 
Llicències d'obres de reposició de rasa i estesa de linia subterrania de 
baixa tensió  a l'Avda. Lluís Companys s/n per desplaçament de línia.
15/11/2013 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL
Llicències d'obres de reposició de rasa i estesa de linia subterrania de 
baixa tensió  a la Bxda. Font de la Teula s/n per nou subministrament.
19/11/2013 Modificació de crèdit 24 per transferència entre 
partides. 
19/11/2013 Requeriment de compliment i finalització del 
contracte d'obres d'execució del "Projecte d'obra d'adequació de 
l'edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la 
nouva Biblioteca de Vilassar de Dalt" a l'adjudicatari IMVAUR 
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menors per canvi de bany,  cuina i possar terra i pintar al l'Av. Santa 

Aprovar uns pagaments a justificar per finançar les 

Aprovar la relació de bestreta de tresoreria C00071. 
Aprovar la relació C00073 de bestreta de Serveis 

Celebració fira Santa Llúcia dies 14 i 15 de 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Exp. P130753280   07/11/213  7178-HHJ 
expt. P130757751 

Resolució recurs segons relació núm. 13046164 

Resolució recurs expt. 1300000008 
Aprovar la relació I00791 de despeses. 

r la relació I00792 d'ingressos. 
Aprovar la relació I00793 d'operacions no 

Aprovar la modificació de crèdit 22_2013 per 

ar un pagament a justificar per finançar les 
despeses de la connexió elèctrica de la Biblioteca de Can Mañé. 

Requeriment de fiança en relació a la licitació del 

baixa dels rebuts dels conceptes 
guals i Taxa per recollida 

Devolució de la taxa d'escombraries industrials de 
núm.1. 

Pagament de serveis extraordinaris a la Sra. 
Susana Camps i López amb motiu de la neteja del Museu Arxiu 

Aprovar la relació I00794 de despeses. 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL - 

Llicències d'obres de reposició de rasa i estesa de linia subterrania de 
baixa tensió  a l'Avda. Lluís Companys s/n per desplaçament de línia. 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL - 
Llicències d'obres de reposició de rasa i estesa de linia subterrania de 
baixa tensió  a la Bxda. Font de la Teula s/n per nou subministrament. 

Modificació de crèdit 24 per transferència entre 

Requeriment de compliment i finalització del 
contracte d'obres d'execució del "Projecte d'obra d'adequació de 
l'edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per ubicar la 
nouva Biblioteca de Vilassar de Dalt" a l'adjudicatari IMVAUR 
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A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes d’octubre
D2013EMIS000021 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar. 
 
 D2013EMIS000020 

 D2013EMIS000021 

 
 
 
A continuació es dóna compte dels decrets del Museu 
ordinària del mes d’octubre
D2013MUSE000028 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar. 
 
 D2013MUSE000026 
 D2013MUSE000027 

D2013MUSE000028           07/11/2013
 
A continuació es dóna compte dels decrets del Consorci del Teatr
sessió ordinària del mes 
D2013TEAT000035 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar. 
 
 D2013TEAT000032 
 D2013TEAT000033 

 D2013TEAT000034 
 D2013TEAT000035 
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CONSTRUCCIONES 
19/11/2013 Aprovació del projete d'Actuacions de renvació, 
manteniment i adaptació de l'edifici de Can Pons, per al trasllat dels 
serveis municipals, elaborada pels Serveis Tècnics
19/11/2013 Aprovar la relació I00795 de despeses.
19/11/2013 Aprovar la relació de bestreta de Serveis Tècnics 
C00148. 
19/11/2013 Aprovar la relació de bestreta C00149 de Serveis 
Tècnics. 
19/11/2013 Aprovar un pagament a justificar a Ramon 
per finançar despeses de la renovació dels dominis d'internet.
19/11/2013 Autorització d'ampliació de places corresponents a 
la llicència municipal de taxi núm. 1 

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió 
d’octubre que van del número D2013EMIS0000

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
pogut consultar.  

04/11/2013 Aprovar les operacions de despesa de l'emissora 
municipal. 
04/11/2013 Aprovar les operacions no pressupostàries de 
l'emissora municipal. 

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
d’octubre que van del número D2013MUSE00002

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar.  

07/11/2013 Aprovar la relació I00136 d'ingressos.
07/11/2013 Aprovar la relació I00135 de despeses.

D2013MUSE000028           07/11/2013 Aprovar la relació I00137 d'operacions no pressupostàries

A continuació es dóna compte dels decrets del Consorci del Teatre dictats des de la darrera 
sessió ordinària del mes d’octubre que van del número D2013TEAT0000

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar.  

07/11/2013 Aprovar la relació C00031 de bestreta de la Massa.
07/11/2013 Aprovar la relació I00132 d'operacions no 
pressupostàries. 
07/11/2013 Aprovar la relació I00130 de despeses.
08/11/2013 Aprovar la relació I00131 d'ingressos.
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Aprovació del projete d'Actuacions de renvació, 
manteniment i adaptació de l'edifici de Can Pons, per al trasllat dels 
serveis municipals, elaborada pels Serveis Tècnics 

5 de despeses. 
Aprovar la relació de bestreta de Serveis Tècnics 

Aprovar la relació de bestreta C00149 de Serveis 

Aprovar un pagament a justificar a Ramon Martínez 
dominis d'internet. 

Autorització d'ampliació de places corresponents a 

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió 
D2013EMIS000020 al  

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 

Aprovar les operacions de despesa de l'emissora 

Aprovar les operacions no pressupostàries de 

dictats des de la darrera sessió 
D2013MUSE000026 al 

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 

relació I00136 d'ingressos. 
Aprovar la relació I00135 de despeses. 

Aprovar la relació I00137 d'operacions no pressupostàries 

e dictats des de la darrera 
D2013TEAT000032 al 

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 

la relació C00031 de bestreta de la Massa. 
Aprovar la relació I00132 d'operacions no 

Aprovar la relació I00130 de despeses. 
d'ingressos. 
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11.- Precs i preguntes. 
 
 
 
Torn de precs 
 
El Sr. Solà  agraeix que s’hagin contestat per escrit els precs del Ple passat i diu que, això 
no obstant, resten pendents algunes coses.
 
 A continuació formula els precs següents:
 

1. Despeses de maquinària i manteniment
escrit del prec del Ple passat. Comenta que resta pendent de resposta el tema de la 
maquinària comprada a Viserna, l’explicació sobre l’increment d’un 40% de les 
despeses de manteniment de maqu
l’explicació sobre les despeses de material, que no s’entenen si s’externalitza el 
servei. Diu que caldria determinar els criteris d’avaluació pel que fa al servei de 
neteja viària, manteniment d’àrees de j
tots junts suposen un milió d’euros.

 
2. Usuaris piscina. Comenta que no s’ha contestat tot el que van preguntar sobre els 

abonats. Diu que els números que s’han facilitat són que els abonats per al període 
2012/2013 són 783, i que la previsió per al període 2013/2014 és de 829. Es 
pregunta que com ho poden saber si només ha passat un mes. També pregunta 
sobre la revisió de preus i
addicional, amb director piscin

 
3. Neteja viària. Comenta que els costos actuals del servei són 10.445

considera que la xifra està inflada. Pel que fa al cost de la contractació diu que si al 
final l’adjudicació és per 59.000 
negatiu. Al final diu qu
impossibilitat de contractar nou personal segons
vacants o jubilacions. Fa notar que el tema de la flexibilitat laboral a Esports no hi 
és. Diu que als plecs es parla dels hora
festius. Fa notar que si el funcionament és lineal per solventar els problemes de 
l’estiu, el contracte només és de cinc mesos i no quedaria solucionat. Insisteix en 
què s’han de tenir els criteris d’avaluació
 

La Sra. Ninet contesta que ja li va dir que si tenien dubtes podien venir a comentar el tema 
amb ella. Diu que no es parla d’externalització total de la brigada.
 
El Sr. Solà insisteix en què es respongui i li diu a
preguntes per escrit. 
 
L’alcalde comenta que respecte als serveis bàsics s’ha de fer un esforç per reforçar
condicions diferents a la gestió directa.
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agraeix que s’hagin contestat per escrit els precs del Ple passat i diu que, això 
no obstant, resten pendents algunes coses. 

A continuació formula els precs següents: 

quinària i manteniment. En primer lloc agraeix la resposta per 
escrit del prec del Ple passat. Comenta que resta pendent de resposta el tema de la 
maquinària comprada a Viserna, l’explicació sobre l’increment d’un 40% de les 
despeses de manteniment de maquinària, el tema dels 160.000€ del leasing i també 
l’explicació sobre les despeses de material, que no s’entenen si s’externalitza el 
servei. Diu que caldria determinar els criteris d’avaluació pel que fa al servei de 
neteja viària, manteniment d’àrees de joc, jardins públics, cobertura de baixes, que 
tots junts suposen un milió d’euros. 

Comenta que no s’ha contestat tot el que van preguntar sobre els 
abonats. Diu que els números que s’han facilitat són que els abonats per al període 

013 són 783, i que la previsió per al període 2013/2014 és de 829. Es 
pregunta que com ho poden saber si només ha passat un mes. També pregunta 

revisió de preus i si la fusió del gimnàs amb la piscina suposa un cost 
addicional, amb director piscina, tècnica d’esports, etc. 

Comenta que els costos actuals del servei són 10.445
considera que la xifra està inflada. Pel que fa al cost de la contractació diu que si al 
final l’adjudicació és per 59.000 €, cosa que suposa 11.000 € al mes, l’estalvi és 
negatiu. Al final diu que cal una reflexió sobre el servei i que hi ha una 

de contractar nou personal segons la Llei, amb excepció si són 
vacants o jubilacions. Fa notar que el tema de la flexibilitat laboral a Esports no hi 
és. Diu que als plecs es parla dels horaris, de dilluns a dissabte, però no inclou els 
festius. Fa notar que si el funcionament és lineal per solventar els problemes de 
l’estiu, el contracte només és de cinc mesos i no quedaria solucionat. Insisteix en 
què s’han de tenir els criteris d’avaluació del servei per poder externalitzar

contesta que ja li va dir que si tenien dubtes podien venir a comentar el tema 
amb ella. Diu que no es parla d’externalització total de la brigada. 

insisteix en què es respongui i li diu a la Sra. Ninet que, si cal, li passarà les 

L’alcalde comenta que respecte als serveis bàsics s’ha de fer un esforç per reforçar
condicions diferents a la gestió directa. 
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agraeix que s’hagin contestat per escrit els precs del Ple passat i diu que, això 

. En primer lloc agraeix la resposta per 
escrit del prec del Ple passat. Comenta que resta pendent de resposta el tema de la 
maquinària comprada a Viserna, l’explicació sobre l’increment d’un 40% de les 

€ del leasing i també 
l’explicació sobre les despeses de material, que no s’entenen si s’externalitza el 
servei. Diu que caldria determinar els criteris d’avaluació pel que fa al servei de 

oc, jardins públics, cobertura de baixes, que 

Comenta que no s’ha contestat tot el que van preguntar sobre els 
abonats. Diu que els números que s’han facilitat són que els abonats per al període 

013 són 783, i que la previsió per al període 2013/2014 és de 829. Es 
pregunta que com ho poden saber si només ha passat un mes. També pregunta 

si la fusió del gimnàs amb la piscina suposa un cost 

Comenta que els costos actuals del servei són 10.445€ i que 
considera que la xifra està inflada. Pel que fa al cost de la contractació diu que si al 

€, cosa que suposa 11.000 € al mes, l’estalvi és 
e cal una reflexió sobre el servei i que hi ha una 

la Llei, amb excepció si són 
vacants o jubilacions. Fa notar que el tema de la flexibilitat laboral a Esports no hi 

ris, de dilluns a dissabte, però no inclou els 
festius. Fa notar que si el funcionament és lineal per solventar els problemes de 
l’estiu, el contracte només és de cinc mesos i no quedaria solucionat. Insisteix en 

del servei per poder externalitzar-lo. 

contesta que ja li va dir que si tenien dubtes podien venir a comentar el tema 

la Sra. Ninet que, si cal, li passarà les 

L’alcalde comenta que respecte als serveis bàsics s’ha de fer un esforç per reforçar-los en 
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El Sr. Cusidó formula els precs següents:
 

1. Carrer de la Sort
d’enderroc, reforma i restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer 
de la Sort, 30. Vol recordar que l’Ajuntament, de manera unilateral, ha acceptat 
pagar el cost de la despe
reclamat danys i perjudicis que s’hauran de sumar al cost de les obres i el procés. 
Manifesta que al ésser un conflicte entre veïns, el procediment ordinari, hauria estat 
que les despeses anessin a
que aquest, es fes càrrec de les despeses i recorres contra l’Ajuntament per 
responsabilitat patrimonial per l’atorgament d’una llicencia incorrecte. Afegeix que 
llavors l’Ajuntament, hauria d’o
causes que han provocat aquesta llicencia indeguda, establir les responsabilitats a 
qui pertoqui i restituir les quantitats a que possiblement hagués de reparar, al 
sol·licitant de la llicencia afectat. Alhor
responsable d’aquesta situació perquè restituís a l’erari municipal les despeses 
ocasionades per un comportament negligent, si fos el cas. Diu que en diferents 
ocasions d’aquest llarg procediment, s’ha demanat que
informatiu i de depuració de responsabilitats per determinar l’abast de la 
irregularitat d’aquesta llicencia d’obres i aclarir la responsabilitat tècnica o política 
que hi ha al darrera i la reclamació de les despeses i perjudicis 
diners públics municipals a qui correspongui. Entén que hi ha responsabilitats i s’ha 
d’investigar, aquesta errada no pot anar de cap manera a càrrec dels contribuents. 
Davant la gravetat d’aquests fets i que no s’ha fet cap pas per acl
com a prec que s’elabori un informe de secretaria i intervenció respecta de 
l’actuació municipal en aquest tema i de justificació de la despesa del cost total de 
les obres sense sentencia judicial condemnatòria, també demana per última vega
que el govern faci el que ha de fer, o es veuran obligats a denunciar els fets. 

 
2. Mur de Can Silva

Can Silva, que es preveu una indemnització dins del pressupost de 2014 de 
200.000€. Aquí també s’estableix una responsabilitat que no s’ha investigat i de 
manera unilateral, també es decideix fer
també que és una negligència tant pels fets com per la manera de resoldre
els ciutadans no tenen que
qui n’és el responsable, entén que les ha de pagar qui en te la culpa. No obstant, en 
aquest cas, al tractar
actuacions per aval metàl·lic o
aquest diners a la ciutadania, s’executin els avals de garantia
de diners, si son insuficients, que s’elabori un informe de secretaria i intervenció 
respecta de l’actuació munici
política en aquest tema i de justificació de la despesa del cost restant de la 
indemnització sense aclariment de responsabilitats.
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formula els precs següents: 

la Sort. Comenta que sembla ser que s’està acabant el projecte 
d’enderroc, reforma i restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer 
de la Sort, 30. Vol recordar que l’Ajuntament, de manera unilateral, ha acceptat 
pagar el cost de la despesa, xifrat en més de 80.000€, i sembla ser que a més s’han 
reclamat danys i perjudicis que s’hauran de sumar al cost de les obres i el procés. 
Manifesta que al ésser un conflicte entre veïns, el procediment ordinari, hauria estat 
que les despeses anessin a càrrec del veí, o constructor, o tècnic, o infractor civil i 
que aquest, es fes càrrec de les despeses i recorres contra l’Ajuntament per 
responsabilitat patrimonial per l’atorgament d’una llicencia incorrecte. Afegeix que 
llavors l’Ajuntament, hauria d’obrir un expedient disciplinari per esbrinar les 
causes que han provocat aquesta llicencia indeguda, establir les responsabilitats a 
qui pertoqui i restituir les quantitats a que possiblement hagués de reparar, al 
sol·licitant de la llicencia afectat. Alhora l’Ajuntament també hauria de reclamar al 
responsable d’aquesta situació perquè restituís a l’erari municipal les despeses 
ocasionades per un comportament negligent, si fos el cas. Diu que en diferents 
ocasions d’aquest llarg procediment, s’ha demanat que s’iniciés aquest procés 
informatiu i de depuració de responsabilitats per determinar l’abast de la 
irregularitat d’aquesta llicencia d’obres i aclarir la responsabilitat tècnica o política 
que hi ha al darrera i la reclamació de les despeses i perjudicis 
diners públics municipals a qui correspongui. Entén que hi ha responsabilitats i s’ha 
d’investigar, aquesta errada no pot anar de cap manera a càrrec dels contribuents. 
Davant la gravetat d’aquests fets i que no s’ha fet cap pas per acl

que s’elabori un informe de secretaria i intervenció respecta de 
l’actuació municipal en aquest tema i de justificació de la despesa del cost total de 
les obres sense sentencia judicial condemnatòria, també demana per última vega
que el govern faci el que ha de fer, o es veuran obligats a denunciar els fets. 

Mur de Can Silva. Diu que a l’igual que el cas anterior, es troba amb el mur de 
Can Silva, que es preveu una indemnització dins del pressupost de 2014 de 

ambé s’estableix una responsabilitat que no s’ha investigat i de 
manera unilateral, també es decideix fer-se’n càrrec sense cap més tràmit. Entén 
també que és una negligència tant pels fets com per la manera de resoldre
els ciutadans no tenen que pagar aquestes indemnitzacions, sense ni almenys aclarir 
qui n’és el responsable, entén que les ha de pagar qui en te la culpa. No obstant, en 
aquest cas, al tractar-se d’una llicencia urbanística, ha d’estar garantides les 
actuacions per aval metàl·lic o bancari. Demana com a prec, que abans de fer pagar 
aquest diners a la ciutadania, s’executin els avals de garantia i en tot cas, de la resta 
de diners, si son insuficients, que s’elabori un informe de secretaria i intervenció 
respecta de l’actuació municipal i la necessitat d’aclarir la responsabilitat tècnica i 
política en aquest tema i de justificació de la despesa del cost restant de la 
indemnització sense aclariment de responsabilitats. 
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. Comenta que sembla ser que s’està acabant el projecte 
d’enderroc, reforma i restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer 
de la Sort, 30. Vol recordar que l’Ajuntament, de manera unilateral, ha acceptat 

€, i sembla ser que a més s’han 
reclamat danys i perjudicis que s’hauran de sumar al cost de les obres i el procés. 
Manifesta que al ésser un conflicte entre veïns, el procediment ordinari, hauria estat 

càrrec del veí, o constructor, o tècnic, o infractor civil i 
que aquest, es fes càrrec de les despeses i recorres contra l’Ajuntament per 
responsabilitat patrimonial per l’atorgament d’una llicencia incorrecte. Afegeix que 

brir un expedient disciplinari per esbrinar les 
causes que han provocat aquesta llicencia indeguda, establir les responsabilitats a 
qui pertoqui i restituir les quantitats a que possiblement hagués de reparar, al 

a l’Ajuntament també hauria de reclamar al 
responsable d’aquesta situació perquè restituís a l’erari municipal les despeses 
ocasionades per un comportament negligent, si fos el cas. Diu que en diferents 

s’iniciés aquest procés 
informatiu i de depuració de responsabilitats per determinar l’abast de la 
irregularitat d’aquesta llicencia d’obres i aclarir la responsabilitat tècnica o política 
que hi ha al darrera i la reclamació de les despeses i perjudicis que representa pels 
diners públics municipals a qui correspongui. Entén que hi ha responsabilitats i s’ha 
d’investigar, aquesta errada no pot anar de cap manera a càrrec dels contribuents. 
Davant la gravetat d’aquests fets i que no s’ha fet cap pas per aclarir-ho, demana 

que s’elabori un informe de secretaria i intervenció respecta de 
l’actuació municipal en aquest tema i de justificació de la despesa del cost total de 
les obres sense sentencia judicial condemnatòria, també demana per última vegada, 
que el govern faci el que ha de fer, o es veuran obligats a denunciar els fets.  

. Diu que a l’igual que el cas anterior, es troba amb el mur de 
Can Silva, que es preveu una indemnització dins del pressupost de 2014 de 

ambé s’estableix una responsabilitat que no s’ha investigat i de 
se’n càrrec sense cap més tràmit. Entén 

també que és una negligència tant pels fets com per la manera de resoldre-ho, i que 
pagar aquestes indemnitzacions, sense ni almenys aclarir 

qui n’és el responsable, entén que les ha de pagar qui en te la culpa. No obstant, en 
se d’una llicencia urbanística, ha d’estar garantides les 

. Demana com a prec, que abans de fer pagar 
i en tot cas, de la resta 

de diners, si son insuficients, que s’elabori un informe de secretaria i intervenció 
pal i la necessitat d’aclarir la responsabilitat tècnica i 

política en aquest tema i de justificació de la despesa del cost restant de la 
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3. Sentència 1 %. Diu que al mes de juliol de 2013, es va produir un
favorable al personal de la casa, relativa al reconeixement de la manca 
d’abonament de l’1% del sou del personal per les disposicions del Govern central 
en quant a l’equiparació de les pagues extraordinàries dels anys 2007
la quantitat d’aquesta reclamació, representa més de 800.000
2007 fins el 2013 i la seva incorporació per incloure
realitzar el pagament és de tres mesos des del pronunciament. Afegeix que aquest 
termini va finalitzar el més d’octubre i no s’ha produït ni la modificació de crèdit ni 
el pagament, fet que comporta a banda del reconeixement del deute, la liquidació 
d’interessos de demora a favor del personal, per aquest motiu, demana com a prec, 
que es faci de manera
immediat al personal de les quantitats devengades al seu favor. Diu també que el 
Regidor d’Hisenda té la responsabilitat de fer efectiva la Sentència en el termini 
assenyalat i que de no fer
 

El Sr. Lorca contesta els precs del carrer de la Sort i del mur de Can Silva i diu que ja s’ha 
demanat a la Diputació un informe per determinar les responsabilitats.
 
L’alcalde respon la qüestió de l’
laborals, i que caldrà aclarir la seva aplicació. 
 
Torn de preguntes. 
 
El Sr. Solà formula les preguntes següents:
 

1. Publicitat dels acords de la Junta de Govern Local. 
sentència del Tribunal Constitucional sobre un cas a l’Aragó obliga a publicar les 
actes de la Junta de Govern Local on es tractin temes que li hagin estat delegats del 
Ple.  

 
2. Informe sobre Pla reequilibri financer. 

d’haver un informe d’Intervenció, i que no només s’ha de donar compte.
 

3. Supresió línia autobús C
i que si s’ha ampliar l‘oferta del C3/C4.  

 
El secretari contesta en relació a l
del Ple que hagi estat delegada a la Junta de Govern Local, excepte els pres públics, que ja 
se sotmeten a informació pública.
 
El Sr. Oliva en relació a la segona pregunta respon que hi ha un informe d
Secretaria/Intervenció a la pàgina 56, que igualment ho consultarà. 
 
El Sr. Lorca explica que s’ha suprimit la línia C
relació a l’ampliació de l’oferta del C3/C4.
 
El Sr. Cusidó formula les preguntes següents:
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. Diu que al mes de juliol de 2013, es va produir un
favorable al personal de la casa, relativa al reconeixement de la manca 
d’abonament de l’1% del sou del personal per les disposicions del Govern central 
en quant a l’equiparació de les pagues extraordinàries dels anys 2007

quantitat d’aquesta reclamació, representa més de 800.000€, ja que és des del 
2007 fins el 2013 i la seva incorporació per incloure-la en el pressupost i per 
realitzar el pagament és de tres mesos des del pronunciament. Afegeix que aquest 

itzar el més d’octubre i no s’ha produït ni la modificació de crèdit ni 
el pagament, fet que comporta a banda del reconeixement del deute, la liquidació 
d’interessos de demora a favor del personal, per aquest motiu, demana com a prec, 
que es faci de manera urgent la modificació de crèdit i es realitzi el pagament 
immediat al personal de les quantitats devengades al seu favor. Diu també que el 
Regidor d’Hisenda té la responsabilitat de fer efectiva la Sentència en el termini 
assenyalat i que de no fer-ho pot incórrer amb responsabilitat solidaria i personal.   

contesta els precs del carrer de la Sort i del mur de Can Silva i diu que ja s’ha 
demanat a la Diputació un informe per determinar les responsabilitats. 

L’alcalde respon la qüestió de l’1% i diu que no correspon al conjunt dels funcionaris i 
laborals, i que caldrà aclarir la seva aplicació.  

formula les preguntes següents: 

Publicitat dels acords de la Junta de Govern Local. Explica que una darrera 
sentència del Tribunal Constitucional sobre un cas a l’Aragó obliga a publicar les 
actes de la Junta de Govern Local on es tractin temes que li hagin estat delegats del 

Informe sobre Pla reequilibri financer. Comenta que la LO 2/2012 diu que ha 
d’haver un informe d’Intervenció, i que no només s’ha de donar compte.

Supresió línia autobús C-31. Diu que hi ha una previsió de 10.000 
i que si s’ha ampliar l‘oferta del C3/C4.   

El secretari contesta en relació a la primera pregunta i diu que no hi ha cap competència 
del Ple que hagi estat delegada a la Junta de Govern Local, excepte els pres públics, que ja 
se sotmeten a informació pública. 

El Sr. Oliva en relació a la segona pregunta respon que hi ha un informe d
Secretaria/Intervenció a la pàgina 56, que igualment ho consultarà.  

explica que s’ha suprimit la línia C-31 i que ja s’ha fet la reclamació en 
relació a l’ampliació de l’oferta del C3/C4. 

formula les preguntes següents: 
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. Diu que al mes de juliol de 2013, es va produir una sentencia ferma 
favorable al personal de la casa, relativa al reconeixement de la manca 
d’abonament de l’1% del sou del personal per les disposicions del Govern central 
en quant a l’equiparació de les pagues extraordinàries dels anys 2007-2008 i 2009, 

€, ja que és des del 
la en el pressupost i per 

realitzar el pagament és de tres mesos des del pronunciament. Afegeix que aquest 
itzar el més d’octubre i no s’ha produït ni la modificació de crèdit ni 

el pagament, fet que comporta a banda del reconeixement del deute, la liquidació 
d’interessos de demora a favor del personal, per aquest motiu, demana com a prec, 

urgent la modificació de crèdit i es realitzi el pagament 
immediat al personal de les quantitats devengades al seu favor. Diu també que el 
Regidor d’Hisenda té la responsabilitat de fer efectiva la Sentència en el termini 

incórrer amb responsabilitat solidaria i personal.    

contesta els precs del carrer de la Sort i del mur de Can Silva i diu que ja s’ha 

1% i diu que no correspon al conjunt dels funcionaris i 

Explica que una darrera 
sentència del Tribunal Constitucional sobre un cas a l’Aragó obliga a publicar les 
actes de la Junta de Govern Local on es tractin temes que li hagin estat delegats del 

O 2/2012 diu que ha 
d’haver un informe d’Intervenció, i que no només s’ha de donar compte. 

Diu que hi ha una previsió de 10.000 € al pressupost, 

a primera pregunta i diu que no hi ha cap competència 
del Ple que hagi estat delegada a la Junta de Govern Local, excepte els pres públics, que ja 

El Sr. Oliva en relació a la segona pregunta respon que hi ha un informe de 

31 i que ja s’ha fet la reclamació en 
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1. Aparcament de cotxes a l’era de Can Rafart. 

advertir que hi havia 17 cotxes aparcat a l’era de Can Rafart i que una veïna va 
alertar el fet dient que era un perill per als nens del Parc, aportant fotografies. La 
policia va informar que estava autoritzat i la Regidora així ho va confirmar en el 
Ple, dient que els diumenges a la tarda hi ha ball i que era per persones grans que 
no tenen bona mobilitat. Va dir també que s’informaria del tema, però no ha 
comunicat res. Afegeix qu
de la nit, hi havia tota l’era plena de cotxes i també el camí d’accés, més d’una 
vintena, per la qual cosa, enten que és habitual l’aparcament en aquesta zona i que 
la Regidora o no se n’ha assaben
Pregunta si es pensa fer res per acabar amb l’entrada de vehicles al recinte de l’era 
de Can Rafart, perquè precisament on aparquen els vehicles és entre dos espais de 
lleure d’infants amb mobiliari i estris d
salubre, que això pot comportar.

 
2. Bombetes. Diu que en tot el municipi, hi ha un munt de bombetes i punts elèctrics 

que no funcionen, i està segur que no és pas per negligència del personal de la casa, 
perquè sap que se’n cuiden i durant molts anys han realitzat el servei amb 
efectivitat plena. El que sembla és que el personal, no disposa de material per fer el 
manteniment adequat de les instal·lacions elèctriques i punts de llum.  Pregunta si 
hi ha dificultats per c
i en tot cas que s’expliqui quan es poden resoldre.
 

 
4. Desperfectes a la via pública. 

desperfectes a la via pública, tant en vial, com en voreres,
fitons, que posen en perill tant els vianants com els vehicles, amb el risc que això 
pot comportar per a la salut física com per desperfectes que comportin 
responsabilitat patrimonial. Vol recordar que l’equip de Govern no para de dir 
s’ha de fer promoció de la vila perquè vingui gent aquí i ser un motor econòmic, 
però la realitat és que la gent que bé en actes tant importants com la fira del bolet o 
l’aplec de sardanes, s’adonen que hi ha un poble deixat de la ma de deu, amb 
brutícia i excrements als carrers, amb vials i voreres en pèssim estat, amb 
problemes d’aparcament i senyalització entre altres, que francament, no convida a 
tornar-hi. Afegeix que els visitants, tal i com ho fa la ciutadania, es poden adonar 
de la franca decadència en que s’està convertint el nostre municipi, que anys enrere, 
ha estat un referent a la comarca. Pregunta, fins quan ha de durar aquesta situació 
de deixadesa. 
 

La Sra. Ruhí respon que es tracta d’una demanda del Casal de la Gent Gran atès que és 
fosc, i que això no passa a l’estiu.
 
Li contesta al Sr. Cusidó que aquests cotxes devien ser
ball, i no divendres. 
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Aparcament de cotxes a l’era de Can Rafart. Manifesta que al Ple passat, va 
advertir que hi havia 17 cotxes aparcat a l’era de Can Rafart i que una veïna va 
alertar el fet dient que era un perill per als nens del Parc, aportant fotografies. La 

nformar que estava autoritzat i la Regidora així ho va confirmar en el 
Ple, dient que els diumenges a la tarda hi ha ball i que era per persones grans que 
no tenen bona mobilitat. Va dir també que s’informaria del tema, però no ha 
comunicat res. Afegeix que un altre veí, ha informat que fa dos divendres a les 10 
de la nit, hi havia tota l’era plena de cotxes i també el camí d’accés, més d’una 
vintena, per la qual cosa, enten que és habitual l’aparcament en aquesta zona i que 
la Regidora o no se n’ha assabentat o bé bo diu tota la veritat d’aquest tema. 
Pregunta si es pensa fer res per acabar amb l’entrada de vehicles al recinte de l’era 
de Can Rafart, perquè precisament on aparquen els vehicles és entre dos espais de 
lleure d’infants amb mobiliari i estris de joc, amb el conseqüent perill físic i 
salubre, que això pot comportar.  

Diu que en tot el municipi, hi ha un munt de bombetes i punts elèctrics 
que no funcionen, i està segur que no és pas per negligència del personal de la casa, 

e se’n cuiden i durant molts anys han realitzat el servei amb 
efectivitat plena. El que sembla és que el personal, no disposa de material per fer el 
manteniment adequat de les instal·lacions elèctriques i punts de llum.  Pregunta si 
hi ha dificultats per comprar material elèctric per fer correctament el manteniment, 
i en tot cas que s’expliqui quan es poden resoldre. 

Desperfectes a la via pública. Comenta que a tot el municipi hi ha infinitat de 
desperfectes a la via pública, tant en vial, com en voreres, com en llambordes o 
fitons, que posen en perill tant els vianants com els vehicles, amb el risc que això 
pot comportar per a la salut física com per desperfectes que comportin 
responsabilitat patrimonial. Vol recordar que l’equip de Govern no para de dir 
s’ha de fer promoció de la vila perquè vingui gent aquí i ser un motor econòmic, 
però la realitat és que la gent que bé en actes tant importants com la fira del bolet o 
l’aplec de sardanes, s’adonen que hi ha un poble deixat de la ma de deu, amb 

ia i excrements als carrers, amb vials i voreres en pèssim estat, amb 
problemes d’aparcament i senyalització entre altres, que francament, no convida a 

hi. Afegeix que els visitants, tal i com ho fa la ciutadania, es poden adonar 
ncia en que s’està convertint el nostre municipi, que anys enrere, 

ha estat un referent a la comarca. Pregunta, fins quan ha de durar aquesta situació 

respon que es tracta d’una demanda del Casal de la Gent Gran atès que és 
fosc, i que això no passa a l’estiu. 

Li contesta al Sr. Cusidó que aquests cotxes devien ser-hi diumenge, que és quan hi ha 
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Manifesta que al Ple passat, va 
advertir que hi havia 17 cotxes aparcat a l’era de Can Rafart i que una veïna va 
alertar el fet dient que era un perill per als nens del Parc, aportant fotografies. La 

nformar que estava autoritzat i la Regidora així ho va confirmar en el 
Ple, dient que els diumenges a la tarda hi ha ball i que era per persones grans que 
no tenen bona mobilitat. Va dir també que s’informaria del tema, però no ha 

e un altre veí, ha informat que fa dos divendres a les 10 
de la nit, hi havia tota l’era plena de cotxes i també el camí d’accés, més d’una 
vintena, per la qual cosa, enten que és habitual l’aparcament en aquesta zona i que 

tat o bé bo diu tota la veritat d’aquest tema. 
Pregunta si es pensa fer res per acabar amb l’entrada de vehicles al recinte de l’era 
de Can Rafart, perquè precisament on aparquen els vehicles és entre dos espais de 

e joc, amb el conseqüent perill físic i 

Diu que en tot el municipi, hi ha un munt de bombetes i punts elèctrics 
que no funcionen, i està segur que no és pas per negligència del personal de la casa, 

e se’n cuiden i durant molts anys han realitzat el servei amb 
efectivitat plena. El que sembla és que el personal, no disposa de material per fer el 
manteniment adequat de les instal·lacions elèctriques i punts de llum.  Pregunta si 

omprar material elèctric per fer correctament el manteniment, 

Comenta que a tot el municipi hi ha infinitat de 
com en llambordes o 

fitons, que posen en perill tant els vianants com els vehicles, amb el risc que això 
pot comportar per a la salut física com per desperfectes que comportin 
responsabilitat patrimonial. Vol recordar que l’equip de Govern no para de dir que 
s’ha de fer promoció de la vila perquè vingui gent aquí i ser un motor econòmic, 
però la realitat és que la gent que bé en actes tant importants com la fira del bolet o 
l’aplec de sardanes, s’adonen que hi ha un poble deixat de la ma de deu, amb 

ia i excrements als carrers, amb vials i voreres en pèssim estat, amb 
problemes d’aparcament i senyalització entre altres, que francament, no convida a 

hi. Afegeix que els visitants, tal i com ho fa la ciutadania, es poden adonar 
ncia en que s’està convertint el nostre municipi, que anys enrere, 

ha estat un referent a la comarca. Pregunta, fins quan ha de durar aquesta situació 

respon que es tracta d’una demanda del Casal de la Gent Gran atès que és 

hi diumenge, que és quan hi ha 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

L’alcalde respon en relació als co
l’espai públic, i quant a les bombetes diu que es va fent el que es detecta. Afegeix, respecte 
al tema dels desperfectes que a partir de la setmana vinent es disposarà de paletes i de 
personal de neteja viària i que es tindrà el servei que molts critiquen i que és necessari.
 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret
la present acta. 
 
 
El secretari, 
 
 
 
 
Gustau Roca Priante 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

L’alcalde respon en relació als cotxes de Can Rafart que s’ha de fer un ús adequat de 
l’espai públic, i quant a les bombetes diu que es va fent el que es detecta. Afegeix, respecte 
al tema dels desperfectes que a partir de la setmana vinent es disposarà de paletes i de 

iària i que es tindrà el servei que molts critiquen i que és necessari.

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret

Vist-i-plau 
L’alcalde 

Xavier Godàs Pérez
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txes de Can Rafart que s’ha de fer un ús adequat de 
l’espai públic, i quant a les bombetes diu que es va fent el que es detecta. Afegeix, respecte 
al tema dels desperfectes que a partir de la setmana vinent es disposarà de paletes i de 

iària i que es tindrà el servei que molts critiquen i que és necessari. 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 

Godàs Pérez 


