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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

 

REF.: 1/2014 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 19 de desembre 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 Galofre 
Francesc Sola Xifra 
Esther Sanchez Casero 
Joaquim Rucabado Aguilar
Joan Alfons Cusido Macia 
Cèsar Carmona Laso 
Laura Julià Cantallops 
 

Autoritzats: 

Gustau Roca Priante 
 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2013.
2. Resolució reclamacions contra ordenances fiscals per a 2014 i aprovació definitiva.
3. Aprovació definitiva de l'Ordenança de Convivència Ciutadana.
4. Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de 
la Serralada Litoral. 
5. Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del
Localret. 
6. Aprovació definitiva del calendari comercial i de festes per a 2014.
7. Constitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques rústegues.
8. Aprovació del calendari de sessions per al 2014.
9. Moció a favor de la delegació del vot dels càrrecs electes locals en casos d'embaràs, 
maternitat, paternitat o malaltia greu.
10. Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l'acord d'inadmissió a 
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ORDINÀRIA. 
19 de desembre de 2013. 

20:00h. a les 21:50 h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 

Joaquim Rucabado Aguilar 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2013.
2. Resolució reclamacions contra ordenances fiscals per a 2014 i aprovació definitiva.
3. Aprovació definitiva de l'Ordenança de Convivència Ciutadana. 
4. Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de 

5. Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del

6. Aprovació definitiva del calendari comercial i de festes per a 2014. 
7. Constitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques rústegues.
8. Aprovació del calendari de sessions per al 2014. 

e la delegació del vot dels càrrecs electes locals en casos d'embaràs, 
maternitat, paternitat o malaltia greu. 
10. Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l'acord d'inadmissió a 
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1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2013. 
2. Resolució reclamacions contra ordenances fiscals per a 2014 i aprovació definitiva. 

4. Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de 

5. Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Local 

7. Constitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques rústegues. 

e la delegació del vot dels càrrecs electes locals en casos d'embaràs, 

10. Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l'acord d'inadmissió a 
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tràmit del recurs de reposició (Ple de 30 d'octubre de 201
de setembre de 2013. 
11. Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i 
materials municipals en actes de la Comissió de Festes.
12. Declaració institucional de suport a la convocatòria de 
catalana vo esdevenir un Estat i si aquest ha de ser independent.
13. Resolució d'al·legacions i inici d'expedient per a la resolució dels contracte d'obres 
d'execució del ''Projecte d'obra d'adequació de l'edifici existent
equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt'' amb l'adjudicatari Imvaur 
Construcciones, SL 
14. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
15. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió 
de desembre de 2013. 
 
El Sr. Cusidó manifesta que la redacció dels precs i preguntes és massa sintètica i que 
presenta un redactat perquè s’incorpori a l’acta. Afegeix que també té la següent esmena:
 

- A la pàgina 9, a la última línea diu: “però que l’exercici serà”, s’ha 
l’exercici de 2014 per
 

A continuació se sotmet l’acta a aprovació i s’a

 
 
2.- Resolució reclamacions contra ordenances fiscals per a 2014 i aprovació definitiva.
 
L’alcalde diu que s’ha de votar la urgència de la moció. Se sotmet a votació i s’aprova per 
unanimitat. 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

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

Assumpte 
Resolució reclamacions contra ordenances fiscals per a 201
 
 
Relació de fets i fonaments jurídics. 
1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 

el quòrum legalment exigible 
l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de les Taxes pel servei de recollida
eliminació d'escombraries
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tràmit del recurs de reposició (Ple de 30 d'octubre de 2013) contra l'acord de Ple de data 3 

11. Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i 
materials municipals en actes de la Comissió de Festes. 
12. Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si la nació 
catalana vo esdevenir un Estat i si aquest ha de ser independent. 
13. Resolució d'al·legacions i inici d'expedient per a la resolució dels contracte d'obres 
d'execució del ''Projecte d'obra d'adequació de l'edifici existent de Can Manyer destinat a 
equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt'' amb l'adjudicatari Imvaur 

14. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de novembre de 2013.

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

manifesta que la redacció dels precs i preguntes és massa sintètica i que 
què s’incorpori a l’acta. Afegeix que també té la següent esmena:

A la pàgina 9, a la última línea diu: “però que l’exercici serà”, s’ha 
l’exercici de 2014 perquè sinó no s’entén.  

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

Resolució reclamacions contra ordenances fiscals per a 2014 i aprovació definitiva.

L’alcalde diu que s’ha de votar la urgència de la moció. Se sotmet a votació i s’aprova per 

Equip de govern  

EFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000012 

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

Resolució reclamacions contra ordenances fiscals per a 2014 i aprovació definitiva.

Relació de fets i fonaments jurídics.  
Vilassar de Dalt, en sessió plenària de data 30 d’octubre de 2013,

el quòrum legalment exigible va aprovar provisionalment, entre altres, la modificació de 
l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de les Taxes pel servei de recollida
eliminació d'escombraries i altres residus urbans. 
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3) contra l'acord de Ple de data 3 

11. Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i 

consulta per decidir si la nació 

13. Resolució d'al·legacions i inici d'expedient per a la resolució dels contracte d'obres 
de Can Manyer destinat a 

equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt'' amb l'adjudicatari Imvaur 

sessió ordinària de 28 de novembre de 2013. 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària de 23 

manifesta que la redacció dels precs i preguntes és massa sintètica i que 
què s’incorpori a l’acta. Afegeix que també té la següent esmena: 

A la pàgina 9, a la última línea diu: “però que l’exercici serà”, s’ha d’afegir 

Resolució reclamacions contra ordenances fiscals per a 2014 i aprovació definitiva. 

L’alcalde diu que s’ha de votar la urgència de la moció. Se sotmet a votació i s’aprova per 

i aprovació definitiva. 

30 d’octubre de 2013, amb 
va aprovar provisionalment, entre altres, la modificació de 

l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de les Taxes pel servei de recollida, tractament i 
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2. Aquest acord provisional d’aprovació de les Ordenances fiscals per a 2014, va ser 
publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 4 de novembre de 2013 i 
exposat al públic per un 
publicació. El termini d’exposició publica acabava el dia 10 de desembre.

El dia 12 de desembre es van rebre, per correu certificat, les al·legacions presentades pel 
Sr. Joan Alfons Cusidó i Ma
Electoral Vilassarenca 
lliurades a l’estafeta de correus de Premià de Mar el dia 10 de desembre, dins el termini 
legal. 

3. L’escrit d’al·legacions considera
epígrafs de l’ordenança núm. 8.

4. L’informe emès per la intervenció, posa de manifest que 
comparatius en la distribució de les tarifes proposades, la recaptació estimada no supera 
el cost del servei i es respecten els principis de proporcionalitat i equitat de les normes.

Proposta d’acord. 

1. Desestimar les al·legacions presentades contra l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
les Taxes pel servei de recollida
urbans, presentades el 10 de desembre, 
de desembre de 2013, pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup 
municipal Corporació Electoral Vilassarenca 

2. De conformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta 
l’acord següent: 

2.1 Aprovar definitivament
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 

2.2 Aprovar definitivament
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen:

 

Ordenança. 
fiscal núm.: 

00 
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 
municipals 

01 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
02 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
03 Impost sobre 
04 Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
05 Taxa per llicències i instruments urbanístics
06 Taxa per expedició de documents administratius

07 
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa 
i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats

08 Taxa per recollida d’escombraries
09 Taxa per drets de connexi
11 Preu públic per les 
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Aquest acord provisional d’aprovació de les Ordenances fiscals per a 2014, va ser 
publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 4 de novembre de 2013 i 
exposat al públic per un termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació. El termini d’exposició publica acabava el dia 10 de desembre.

El dia 12 de desembre es van rebre, per correu certificat, les al·legacions presentades pel 
Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup municipal Corporació 
Electoral Vilassarenca (CEV), registrades amb núm. RE2013003460
lliurades a l’estafeta de correus de Premià de Mar el dia 10 de desembre, dins el termini 

L’escrit d’al·legacions considera que existeixen greuges comparatius entre diversos 
epígrafs de l’ordenança núm. 8. 

L’informe emès per la intervenció, posa de manifest que no s’observen greuges 
comparatius en la distribució de les tarifes proposades, la recaptació estimada no supera 

st del servei i es respecten els principis de proporcionalitat i equitat de les normes.

1. Desestimar les al·legacions presentades contra l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
les Taxes pel servei de recollida, tractament i eliminació d'escombraries

el 10 de desembre, amb núm. de registre E2013
de desembre de 2013, pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup 
municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV). 

nformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta 

definitivament la modificació de l’Ordenança General de Gest
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 
de regir per a l’exercici 2014 i següents. 

definitivament per a l’exercici de 2014 i següents la modificació de 
les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen: 

Reguladora de: 

Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres 
Impost sobre béns immobles 
Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Taxa per llicències i instruments urbanístics 
Taxa per expedició de documents administratius 
Taxa per la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans 
i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats 
Taxa per recollida d’escombraries 
Taxa per drets de connexió a les xarxes de serveis públics municipals
Preu públic per les activitats de la sala esportiva del pavelló Can Banús.
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Aquest acord provisional d’aprovació de les Ordenances fiscals per a 2014, va ser 
publicat al Butlletí oficial de la província de Barcelona del dia 4 de novembre de 2013 i 

termini de 30 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la 
publicació. El termini d’exposició publica acabava el dia 10 de desembre. 

El dia 12 de desembre es van rebre, per correu certificat, les al·legacions presentades pel 
cià en representació del Grup municipal Corporació 

amb núm. RE2013003460, que foren 
lliurades a l’estafeta de correus de Premià de Mar el dia 10 de desembre, dins el termini 

que existeixen greuges comparatius entre diversos 

no s’observen greuges 
comparatius en la distribució de les tarifes proposades, la recaptació estimada no supera 

st del servei i es respecten els principis de proporcionalitat i equitat de les normes. 

1. Desestimar les al·legacions presentades contra l’Ordenança fiscal núm. 8 reguladora de 
'escombraries i altres residus 

3003460, de data 13 
de desembre de 2013, pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup 

nformitat amb el que disposa l’article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’adopta 

la modificació de l’Ordenança General de Gestió, 
Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà 

i següents la modificació de 

Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic 

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana 

en l’activitat dels ciutadans 
i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració 

ó a les xarxes de serveis públics municipals 
activitats de la sala esportiva del pavelló Can Banús. 
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12 
Taxa per al trasllat i la permanència de vehicles, mobles i efectes similars al dipòsit 
municipal o terrenys del comú

13 Taxa per assistència a la llar d’infants municipal
14 Taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública

15 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i instal·lacions no fixes 
amb finalitat lucrativa

16 Taxa per les entrades 
17 Preu públic Preus Servei Psicopedagògic Municipal
18 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal

19 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues

22 Impost sobre activitats econòmiques
23 Taxa pel servei de cementiri

25 
Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en
(abans nº 30) 

26 Taxa pels serveis relatius als animals domèstics
27 Taxa per l’assistència al centre obert
28 Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis del pavelló poliesportiu
29 Taxa del servei d’atenció 
31 Preu públic per les falques publicitàries del Patronat l’Emissora Municipal
32 Preu públic Publicitat Butlletí d'informació Municipal

34 
Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans 
transports 

35 
Taxa per la prestació de serveis i l’aprofitament especial dels edificis municipals, i 
utilització de material

36 Preu públic per les activitats de les aules de cultura
39 Preu públic pels serveis de guiatge d’elements patrimonials de Vila

 

3. Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 201
Província sota els criteris següents:

3.1 Es publicarà la relació 
primer cop. 

3.2 Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació 
obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin 
dels model proposat

3.3 Es publicarà 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text 
respecte del vigent per a 2013, 
segon anterior.

4. Delegar a la Junta de Govern 
conformitat amb l’article 23.2 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.

5. Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
Oficial de la Província. 
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Taxa per al trasllat i la permanència de vehicles, mobles i efectes similars al dipòsit 
municipal o terrenys del comú 

per assistència a la llar d’infants municipal 
Taxa per ocupació del subsòl, sòl i volada de la via pública 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i instal·lacions no fixes 
amb finalitat lucrativa 
Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública
Preu públic Preus Servei Psicopedagògic Municipal 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, 
runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues
Impost sobre activitats econòmiques 
Taxa pel servei de cementiri 
Taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús públic local 

 
Taxa pels serveis relatius als animals domèstics 
Taxa per l’assistència al centre obert 
Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis del pavelló poliesportiu
Taxa del servei d’atenció domiciliària 
Preu públic per les falques publicitàries del Patronat l’Emissora Municipal
Preu públic Publicitat Butlletí d'informació Municipal 
Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans 

Taxa per la prestació de serveis i l’aprofitament especial dels edificis municipals, i 
utilització de material 
Preu públic per les activitats de les aules de cultura 
Preu públic pels serveis de guiatge d’elements patrimonials de Vila

Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
fiscals per a l’exercici de 2014, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província sota els criteris següents: 

Es publicarà la relació d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per 
 

Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació 
obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin 

model proposats i aprovats per la Diputació de Barcelona.

Es publicarà íntegrament l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text 
respecte del vigent per a 2013, de les Ordenances fiscals detallades 
egon anterior. 

Delegar a la Junta de Govern Local l’establiment i fixació dels preus públics
conformitat amb l’article 23.2 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
stratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 

mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
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Taxa per al trasllat i la permanència de vehicles, mobles i efectes similars al dipòsit 

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires i instal·lacions no fixes 

de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 

Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb llocs o parades del mercat setmanal 
amb mercaderies, materials de construcció, 

runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 

terrenys d’ús públic local 

Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis del pavelló poliesportiu 

Preu públic per les falques publicitàries del Patronat l’Emissora Municipal 

Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i grans 

Taxa per la prestació de serveis i l’aprofitament especial dels edificis municipals, i 

Preu públic pels serveis de guiatge d’elements patrimonials de Vilassar de Dalt 

Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  d’Ordenances 
, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la 

d’Ordenances que es deroguen i s’aproven per 

Es publicaran íntegrament els elements tributaris de determinació 
obligatòria per part de l’Ajuntament, així com els preceptes que difereixin 

per la Diputació de Barcelona. 

l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i 
Recaptació dels ingressos de dret públic municipals i el text que es modifica 

de les Ordenances fiscals detallades al punt 

nt i fixació dels preus públics, de 

Contra l’aprovació de les Ordenances Fiscals, es podrà interposar recurs contenciós 
stratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 

mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí 
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El Sr. Oliva diu que es tracta d’aprovar les Ordenances Fiscals
l’1 de gener. 

Comenta que s’ha presentat una al·legació per part de la CEV sobre les qüestions tècniques 
dels trasters i que l’informe d’intervenció considera que aquestes qüestions ja estan resoltes 
a la mateixa Ordenança. 

 

El Sr. Solà diu que quan es va fer l’aprovació inicial, CIU ja va mostrar la seva 
disconformitat i que mantindran el vot negatiu
impostos i taxes municipals

Demana que es tregui el quart punt per
hi haurien de ser. 

 

El Sr. Cusidó, referent a l’al·legació que van presentar
greuge comparatiu entre altres tipus d’ordenances.

Diu que la CEV proposava la nul·litat de la tarifa E i que s’inclogués a la tarifa D, amb la 
qual cosa els trasters de menys de 12 metres quedaven exempts.

Manifesta que no estan d’acord amb l’informe d’
és un greuge comparatiu. 

Finalment anuncia que votaran en contra de la moció.

 

La Sra. Julià manifesta que no vol intervenir.

 

El Sr. Oliva aclareix la proposta del govern:

- Que els solars petits que tenen unitats cadastrals deixin de pagar.
- Que els trasters inferiors a 12 metres 

pagaven 60 € aproximadament ara passin a pagar 20 €.

 

El Sr. Cusidó insisteix en què
vers els solar que deixen de pagar.

El Sr. Oliva diu que els solar
trasters per petits que siguin generen brossa.

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del GEVD, 
OXV, ERC i PSC i 6 vots en contra dels regidors de CIU, CE
 
 
3.- Aprovació definitiva de l'Ordenança de Convivència Ciutadana.
 
 

Moció presentada per: Equip de govern

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

diu que es tracta d’aprovar les Ordenances Fiscals 2014 per tenir

Comenta que s’ha presentat una al·legació per part de la CEV sobre les qüestions tècniques 
dels trasters i que l’informe d’intervenció considera que aquestes qüestions ja estan resoltes 

diu que quan es va fer l’aprovació inicial, CIU ja va mostrar la seva 
i que mantindran el vot negatiu atès que hi ha un augment important dels 

impostos i taxes municipals, que no és el que s’està aplicant als municipis veïns.

que es tregui el quart punt perquè les delegacions del Ple a la Junta de Govern no 

referent a l’al·legació que van presentar, diu que entenen que hi havia un 
greuge comparatiu entre altres tipus d’ordenances. 

CEV proposava la nul·litat de la tarifa E i que s’inclogués a la tarifa D, amb la 
qual cosa els trasters de menys de 12 metres quedaven exempts. 

Manifesta que no estan d’acord amb l’informe d’Intervenció i que segueixen pensant que 

Finalment anuncia que votaran en contra de la moció. 

manifesta que no vol intervenir. 

aclareix la proposta del govern: 

Que els solars petits que tenen unitats cadastrals deixin de pagar.
Que els trasters inferiors a 12 metres que són unitats cadastrals independents que 

€ aproximadament ara passin a pagar 20 €. 

en què és un greuge comparatiu que els trasters hagin de
vers els solar que deixen de pagar. 

diu que els solars que deixen de pagar són 6 i que segons els tècnics, els 
trasters per petits que siguin generen brossa. 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del GEVD, 
OXV, ERC i PSC i 6 vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP. 

Aprovació definitiva de l'Ordenança de Convivència Ciutadana. 

Equip de govern  
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2014 per tenir-les vigents 

Comenta que s’ha presentat una al·legació per part de la CEV sobre les qüestions tècniques 
dels trasters i que l’informe d’intervenció considera que aquestes qüestions ja estan resoltes 

diu que quan es va fer l’aprovació inicial, CIU ja va mostrar la seva 
atès que hi ha un augment important dels 

als municipis veïns. 

què les delegacions del Ple a la Junta de Govern no 

diu que entenen que hi havia un 

CEV proposava la nul·litat de la tarifa E i que s’inclogués a la tarifa D, amb la 

ntervenció i que segueixen pensant que 

Que els solars petits que tenen unitats cadastrals deixin de pagar. 
que són unitats cadastrals independents que 

hagin de pagar 20 € 

s que deixen de pagar són 6 i que segons els tècnics, els 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del GEVD, 

 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

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

Assumpte 

Aprovació definitiva de l’Ordenança de convivència ciutadana.  
 

Relació de fets  

1. En data 21 d’abril de 2010 es va aprovar definitivament 
convivència ciutadana i prevenció d’actuacions antisocials, el text íntegre de la qual es 
va publicar al BOPB núm. 114, annex I, de 13 de maig de 2010. 
 

2. En data 26 de gener de 2012 es va aprovar la primera modificació d’aque
per tal d’adequar el règim sancionador. 
 

3. L’aplicació de l’ordenança al ll
de permetre la substitució de les sancions econòmiques per mesures alternatives en tots 
els casos, fins ara només admesa pe
aposta per assolir l’objectiu que es persegueix amb aquesta ordenança, que no és altre 
que l’assoliment d’un marc de convivència en els valors del civisme i del respecte als 
altres.   
 

4. En sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2013 es va aprovar inicialment una nova 
Ordenança de convivència ciutadana, en la línia del que s’ha exposat al punt anterior. Al 
Ple, el grup municipal de Convergència i Unió va plantejar una sèrie de millores per
que fossin incorporades al text. A tal efecte l’alcalde va convocar una reunió amb 
representants dels grups a l’oposició per consensuar un text de l’Ordenança per a la seva 
aprovació definitiva. Fruit d’aquesta reunió es van proposar els canvis no sub
següents :  

 
• Primera. A l’article 72 de l’Ordenança relatiu a la reparació del dany es clarifica 

que tant en el cas de sanció econòmica com en el cas de la seva substitució per 
mesures alternatives, l’Ajuntament podrà exigir a l’infractor la repa
dany causat amb la seva actuació.   
 

• Segona. A la proposta de conveni a formalitzar amb el ciutadà/na que es vulgui 
acollir al Programa de millora cívica (annex IV de l’Ordenança) s’estableix que 
el termini per participar en l’esmentat programa 
Comissió Cívica regulada a l’article 5 del Reglament d’aplicació dels programes 
de millora cívica (annex I de l’Ordenança).

 
• Tercer. A nivell formal s’efectua una revisió ortogràfica del text i de la 

numeració dels annexes per es
 

5. Sotmesa a informació pública, fins a la data, no s’han presentat al·legacions, 
reclamacions o suggeriments. 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000001 

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

definitiva de l’Ordenança de convivència ciutadana.   

En data 21 d’abril de 2010 es va aprovar definitivament l’Ordenança de protecció de la 
convivència ciutadana i prevenció d’actuacions antisocials, el text íntegre de la qual es 
va publicar al BOPB núm. 114, annex I, de 13 de maig de 2010.  

En data 26 de gener de 2012 es va aprovar la primera modificació d’aque
per tal d’adequar el règim sancionador.  

L’aplicació de l’ordenança al llarg de tot aquest temps ha posat de manifest la necessitat 
de permetre la substitució de les sancions econòmiques per mesures alternatives en tots 

només admesa per als menors i les infraccions lleus, com a veritable 
aposta per assolir l’objectiu que es persegueix amb aquesta ordenança, que no és altre 
que l’assoliment d’un marc de convivència en els valors del civisme i del respecte als 

sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2013 es va aprovar inicialment una nova 
Ordenança de convivència ciutadana, en la línia del que s’ha exposat al punt anterior. Al 
Ple, el grup municipal de Convergència i Unió va plantejar una sèrie de millores per
que fossin incorporades al text. A tal efecte l’alcalde va convocar una reunió amb 
representants dels grups a l’oposició per consensuar un text de l’Ordenança per a la seva 
aprovació definitiva. Fruit d’aquesta reunió es van proposar els canvis no sub

Primera. A l’article 72 de l’Ordenança relatiu a la reparació del dany es clarifica 
que tant en el cas de sanció econòmica com en el cas de la seva substitució per 
mesures alternatives, l’Ajuntament podrà exigir a l’infractor la repa
dany causat amb la seva actuació.    

Segona. A la proposta de conveni a formalitzar amb el ciutadà/na que es vulgui 
acollir al Programa de millora cívica (annex IV de l’Ordenança) s’estableix que 
el termini per participar en l’esmentat programa sigui el que estableixi la 
Comissió Cívica regulada a l’article 5 del Reglament d’aplicació dels programes 
de millora cívica (annex I de l’Ordenança). 

Tercer. A nivell formal s’efectua una revisió ortogràfica del text i de la 
numeració dels annexes per esmenar errors de fet que s’han detectat. 

Sotmesa a informació pública, fins a la data, no s’han presentat al·legacions, 
reclamacions o suggeriments.  
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l’Ordenança de protecció de la 
convivència ciutadana i prevenció d’actuacions antisocials, el text íntegre de la qual es 

En data 26 de gener de 2012 es va aprovar la primera modificació d’aquesta ordenança, 

ha posat de manifest la necessitat 
de permetre la substitució de les sancions econòmiques per mesures alternatives en tots 

ls menors i les infraccions lleus, com a veritable 
aposta per assolir l’objectiu que es persegueix amb aquesta ordenança, que no és altre 
que l’assoliment d’un marc de convivència en els valors del civisme i del respecte als 

sessió ordinària del dia 30 d’octubre de 2013 es va aprovar inicialment una nova 
Ordenança de convivència ciutadana, en la línia del que s’ha exposat al punt anterior. Al 
Ple, el grup municipal de Convergència i Unió va plantejar una sèrie de millores per tal 
que fossin incorporades al text. A tal efecte l’alcalde va convocar una reunió amb 
representants dels grups a l’oposició per consensuar un text de l’Ordenança per a la seva 
aprovació definitiva. Fruit d’aquesta reunió es van proposar els canvis no substancials 

Primera. A l’article 72 de l’Ordenança relatiu a la reparació del dany es clarifica 
que tant en el cas de sanció econòmica com en el cas de la seva substitució per 
mesures alternatives, l’Ajuntament podrà exigir a l’infractor la reparació del 

Segona. A la proposta de conveni a formalitzar amb el ciutadà/na que es vulgui 
acollir al Programa de millora cívica (annex IV de l’Ordenança) s’estableix que 

sigui el que estableixi la 
Comissió Cívica regulada a l’article 5 del Reglament d’aplicació dels programes 

Tercer. A nivell formal s’efectua una revisió ortogràfica del text i de la 
menar errors de fet que s’han detectat.  

Sotmesa a informació pública, fins a la data, no s’han presentat al·legacions, 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

6. Per part de Secretaria s’ha emès un informe.
 

Fonaments de dret 

1. Articles 22.2.d), 49 i  139 de la Llei 
règim local. 

2. Article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3. Article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
activitats i serveis de les entitats locals.

 

Proposta d’acord 

1. Aprovar definitivament l’O
el document que consta a l’expedient, introduint els canvis relacionats
la relació de fets d’aquest acord.

 
2. Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança 

en el Butlletí Oficial de la Província, no produint l’Ordenança cap efecte jurídic en tant 
no hagin transcorregut q
segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66.1 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals.

 
3. Publicar, igualment, l’acord d’aprovació definitiva en la web municipa

d’anuncis i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, anunciant la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en qu

 
4. Comunicar el present acord a l

 
5. Facultar a l’alcalde per a su

l’execució d’aquest acord.
 
 
L’alcalde diu que es tracta de l’aprovació definitiva de l’Ordenança de la convivència 
Ciutadana i que ja s’ha tractat en diferents grups de treball.
 
La Sra. Sànchez, agraeix a l’alcalde la reunió que va convocar per tractar el tema i per 
redactar un text de forma consensuada amb els grups de l

Afegeix que CIU va plantejar una sèrie de petites modificacions que s’han introduït i que 
votaran a favor de la moció

 

El Sr. Cusidó manifesta que no te res més a afegir.

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

s’ha emès un informe.  

Articles 22.2.d), 49 i  139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

Article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals. 

definitivament l’Ordenança de convivència ciutadana, en el sentit proposat en 
que consta a l’expedient, introduint els canvis relacionats

la relació de fets d’aquest acord. 

Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança de convivència ciutadana 
en el Butlletí Oficial de la Província, no produint l’Ordenança cap efecte jurídic en tant 
no hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia següent al de la publicació; 
segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66.1 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis de les entitats locals. 

Publicar, igualment, l’acord d’aprovació definitiva en la web municipa
d’anuncis i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, anunciant la referència del 
Butlletí Oficial de la Província en què s’hagi publicat íntegrament el text.  

Comunicar el present acord a la Policia Local.   

Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb 
l’execució d’aquest acord. 

diu que es tracta de l’aprovació definitiva de l’Ordenança de la convivència 
Ciutadana i que ja s’ha tractat en diferents grups de treball. 

agraeix a l’alcalde la reunió que va convocar per tractar el tema i per 
redactar un text de forma consensuada amb els grups de l’oposició. 

Afegeix que CIU va plantejar una sèrie de petites modificacions que s’han introduït i que 
votaran a favor de la moció. 

manifesta que no te res més a afegir. 
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7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

Article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 

qual s’aprova el Reglament d’obres, 

en el sentit proposat en 
que consta a l’expedient, introduint els canvis relacionats al punt quart de 

de convivència ciutadana 
en el Butlletí Oficial de la Província, no produint l’Ordenança cap efecte jurídic en tant 

uinze dies comptats des del dia següent al de la publicació; 
segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66.1 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 

Publicar, igualment, l’acord d’aprovació definitiva en la web municipal, taulell 
d’anuncis i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, anunciant la referència del 

s’hagi publicat íntegrament el text.   

bscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb 

diu que es tracta de l’aprovació definitiva de l’Ordenança de la convivència 

agraeix a l’alcalde la reunió que va convocar per tractar el tema i per 

Afegeix que CIU va plantejar una sèrie de petites modificacions que s’han introduït i que 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

La Sra. Julià diu que està d’acord amb la moció.

 

El secretari municipal diu que per 
 
 
 
4.- Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
Parc de la Serralada Litoral.
 
 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

 

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

 
Assumpte: Ratificació de l’
del Parc de la Serralada Litoral

 

Relació de fets 

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel Consell 
Plenari de 20 de desembre de 2006, publicats al BOPB núm. 3 de 3 de gener de 2007 i 
vigents des de l’endemà de la seva publicació.
 
Transcorreguts més de sis anys des de la seva entrada en vigor
els mateixos han quedat desfasats des del punt de vista de l’evolució organitzativa, i 
d’altres cal que siguin actualit
El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en sessió ordinària 
celebrada el 20 de novembre de 2013, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació dels Estatuts del Conso
l’actualització del seu àmbit territorial de gestió i
administrativa.   
 
En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que l
Estatuts del Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord 
del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administracions que en formen 
amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens participants han de 
fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al 
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel per
 
Per part de Secretaria s’ha emès un informe en data 9
 

Fonaments de dret 

1. Articles 10 f), 18.2 i 14. b) dels vigents estatuts del Consorci

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

diu que està d’acord amb la moció. 

El secretari municipal diu que per unanimitat queda aprovada la moció. 

Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del 
Parc de la Serralada Litoral. 

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000002 

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

l’ aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci 
del Parc de la Serralada Litoral  

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel Consell 
Plenari de 20 de desembre de 2006, publicats al BOPB núm. 3 de 3 de gener de 2007 i 

nts des de l’endemà de la seva publicació. 

Transcorreguts més de sis anys des de la seva entrada en vigor, alguns aspectes recollits en 
els mateixos han quedat desfasats des del punt de vista de l’evolució organitzativa, i 
d’altres cal que siguin actualitzats en favor del rigor i la realitat administrativa.
El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en sessió ordinària 
celebrada el 20 de novembre de 2013, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, que incorpora 

seu àmbit territorial de gestió i de la seva organització de funcionament i 

En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que l
Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats 

i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord 
del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administracions que en formen 
amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens participants han de 

ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al 
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 30 dies. 

Per part de Secretaria s’ha emès un informe en data 9 de desembre de 2013.

), 18.2 i 14. b) dels vigents estatuts del Consorci.  
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Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci del 

dels Estatuts del Consorci 

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel Consell 
Plenari de 20 de desembre de 2006, publicats al BOPB núm. 3 de 3 de gener de 2007 i 

alguns aspectes recollits en 
els mateixos han quedat desfasats des del punt de vista de l’evolució organitzativa, i 

realitat administrativa. 
El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en sessió ordinària 
celebrada el 20 de novembre de 2013, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de la 

rci del Parc de la Serralada Litoral, que incorpora 
de la seva organització de funcionament i 

En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels 
Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats 

i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord 
del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada 
amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens participants han de 

ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al 
 

de desembre de 2013. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

2. Articles 313.3, 322 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de Catalunya.

Proposta d’acord 

1. RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell 
Plenari del Consorci 
2013, que incorpora l’actualització del seu àmbit territorial de gestió, de la seva 
organització de funcionament i administrativa d’acord amb el text que s’incorpora 
com a ANNEX al present acord, f

 
2. SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 

efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al 

 
3. DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han 

exercit la iniciativa.
 
4. CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació 

del Estatuts del Consorci del Parc de la S
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

 
5. FORMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal que, 

actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència 
als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra
la Província, del text de la modificació dels Estatuts, definiti
efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local.
 

6. DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral, als efectes escaients.
 

 

El Sr. Adell diu que l’última modificació dels estatuts del parc de la serralada va ser fa 6 
anys i que ara es modifiquen els següents cinc punts:

 

- Integrants del Consorci
la Generalitat de Catalunya i 
sense especificar cap departament.

- Ambit d’actuació. Diu que s’actualitza i defineix el nou àmbit d’actuació del 
Consorci, fent referència al Pla Especial que es va aprovar el passat mes de juny 
amb l’ampliació de 2.700 k

- Modificació social Consorci
donat que al llarg d’aquest any la seu que actualment està a Cabrera de Mar passarà 
a Can Magarola a Alella.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Articles 313.3, 322 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de Catalunya. 

RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell 
Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de data 20 de novembre de 
2013, que incorpora l’actualització del seu àmbit territorial de gestió, de la seva 
organització de funcionament i administrativa d’acord amb el text que s’incorpora 
com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals. 

SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 
anunci al BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.

DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han 
exercit la iniciativa. 

CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació 
del Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral pel cas que durant el 
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

FORMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal que, 
actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència 
als interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra en el Butlletí Oficial de 

el text de la modificació dels Estatuts, definitivament aprovada
efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases de Règim Local. 

DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral, als efectes escaients. 

última modificació dels estatuts del parc de la serralada va ser fa 6 
anys i que ara es modifiquen els següents cinc punts: 

Integrants del Consorci. Diu que hi figurava el Departament de Medi Ambient de 
la Generalitat de Catalunya i que a partir d’ara hi figurarà la Generalitat en genèric 
sense especificar cap departament. 

. Diu que s’actualitza i defineix el nou àmbit d’actuació del 
Consorci, fent referència al Pla Especial que es va aprovar el passat mes de juny 
amb l’ampliació de 2.700 km² de PEIN nou. 
Modificació social Consorci. Diu que es modifica el domicili social del consorci, 
donat que al llarg d’aquest any la seu que actualment està a Cabrera de Mar passarà 
a Can Magarola a Alella. 
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Articles 313.3, 322 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 

RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell 

del Parc de la Serralada Litoral de data 20 de novembre de 
2013, que incorpora l’actualització del seu àmbit territorial de gestió, de la seva 
organització de funcionament i administrativa d’acord amb el text que s’incorpora 

teix a tots els efectes legals.  

SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un 

tauler d’edictes de l’entitat. 

DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que han 

CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la modificació 
erralada Litoral pel cas que durant el 

període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 

FORMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal que, 
actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència 

en el Butlletí Oficial de 
vament aprovada, als 

efectes que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 

DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci del Parc de la Serralada 

última modificació dels estatuts del parc de la serralada va ser fa 6 

epartament de Medi Ambient de 
figurarà la Generalitat en genèric 

. Diu que s’actualitza i defineix el nou àmbit d’actuació del 
Consorci, fent referència al Pla Especial que es va aprovar el passat mes de juny 

. Diu que es modifica el domicili social del consorci, 
donat que al llarg d’aquest any la seu que actualment està a Cabrera de Mar passarà 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

- Actualització estructura i competència dels òrgan
actualització fa al·lusió al gerent que hi havia fins ara, el qual tenia una sèrie de 
funcions que no estaven definides com a tals i que amb la nova figura de director
gerent aquestes funcions estan delimitades sense que això c
d’increment salarial.

- Definició de la figura dels representants i suplents al Consell Plenari
fins ara només podien assistir al Consell plenari els representants electes dels 
pobles que figuren dintre del Parc, i s’anomenaven sup
ho contemplaven. Afegeix que ara s’incorpora la figura del personal tècnic, que en 
el cas que els ajuntament ho considerin oportú, els p
perquè en determinades reunions 
assistir i votar. 

 

El Sr. Solà diu que és una moció de tipus administratiu i tècnic i que 

 

El Sr. Cusidó anuncia que votaran a favor tot i que demana l’assistència dels polítics als 
Consorcis. 

 

La Sra. Julià diu que està d’acord amb la moció.

 

L’alcalde diu que s’aprova la moció per 

 
 
 
5.- Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Local 
Localret. 
 
 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

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

 
Assumpte: Ratificació de l’
local Localret  
 

Relació de fets 

S’ha proposat la modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
L’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013
adoptar, entre d’altres, els acords següents:
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Actualització estructura i competència dels òrgans de govern
actualització fa al·lusió al gerent que hi havia fins ara, el qual tenia una sèrie de 
funcions que no estaven definides com a tals i que amb la nova figura de director
gerent aquestes funcions estan delimitades sense que això c
d’increment salarial. 
Definició de la figura dels representants i suplents al Consell Plenari
fins ara només podien assistir al Consell plenari els representants electes dels 
pobles que figuren dintre del Parc, i s’anomenaven suplents tot i que els estatuts no 
ho contemplaven. Afegeix que ara s’incorpora la figura del personal tècnic, que en 
el cas que els ajuntament ho considerin oportú, els poden nomenar com a suplents 

què en determinades reunions on sigui necessària la seva presència hi puguin 

diu que és una moció de tipus administratiu i tècnic i que hi votaran a favor

anuncia que votaran a favor tot i que demana l’assistència dels polítics als 

està d’acord amb la moció. 

L’alcalde diu que s’aprova la moció per unanimitat. 

Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Local 

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000003 

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

l’ aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci

modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el 
Vilassar de Dalt forma part com a ens consorciat. 

’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013
d’altres, els acords següents: 
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s de govern. Diu que aquesta 
actualització fa al·lusió al gerent que hi havia fins ara, el qual tenia una sèrie de 
funcions que no estaven definides com a tals i que amb la nova figura de director-
gerent aquestes funcions estan delimitades sense que això comporti cap tipus 

Definició de la figura dels representants i suplents al Consell Plenari. Diu que 
fins ara només podien assistir al Consell plenari els representants electes dels 

lents tot i que els estatuts no 
ho contemplaven. Afegeix que ara s’incorpora la figura del personal tècnic, que en 

oden nomenar com a suplents 
presència hi puguin 

votaran a favor.  

anuncia que votaran a favor tot i que demana l’assistència dels polítics als 

Ratificació de l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts del Consorci Local 

modificació dels Estatuts del Consorci 

modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el qual 

’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 2013, va 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al•legacions, definitivament
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta.
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el ben
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Gene
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, le
 

La proposta de modificació dels Estatuts es
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Con
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podra
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 
segons el règim actual. 
 
2. Actualització dels obje
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita 
la modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant. 
 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició del
òrgans de govern del Consorci
tinguin representació en aquests òrgans.
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els es
normatives. 
 
Examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, e
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 26/2010,3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 
la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al•legacions, definitivament, la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 

els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
los un termini d’un mes, comptador des de la recepció de la notificació

presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el ben
es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 

Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 
efectes d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”.

a proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris:

Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 

Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci.
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 

se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 

L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 

Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita 

ria per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant. 

Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició del

govern del Consorci per tal de que totes les entitats que el puguin integrar 
ntació en aquests òrgans. 

Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions 

xaminades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010,3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 

egals aplicables als Consorcis. 
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Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 

els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
comptador des de la recepció de la notificació, perquè 

presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no 
es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 

Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
ralitat de Catalunya, d’acord amb el 

termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a 

s al•legacions i les esmenes corresponents”. 

basa en els següents criteris: 

Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 

se en el Consorci. 
Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 

n formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 

L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, 

ctius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i 
àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les 
comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita 

ria per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.  

Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter 
territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels 

per tal de que totes les entitats que el puguin integrar 

Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
tatuts a les darreres modificacions 

xaminades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

l 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, la Llei 26/2010,3 
d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
L’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de 
ser ratificada pels ens consorciats i a
aprovació. 
 
L’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la 
majoria absoluta de membres de la corporació.
 
L’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 
Per part de Secretaria s’ha emès informe en data 9
 

Fonaments de dret 

1. Vist l’article 14.1.a) dels vigents estatuts del Consorci

2. Vistos els articles 313.3, 322 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. Ratificar l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci 
inicialment per acord de l’Assemblea general
segons consta a l’expedient administratiu.
 
2. Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
 

El Sr. Lorca diu que es tracta d’una modificació dels estatuts del Consorci que ha de 
permetre dotar al Consorci de
aquells altres ens de caràcter local no municipalistes i
contingut i contribuirà a qu
que té ara mateix. 

Afegeix que és una cosa positiva que ha d’ajudar a tirar endavant aquest consorci que es va 
constituir en el seu moment i 

 

El Sr. Solà diu que es tracta d’una moció administrativa per 
s’han anat detectant en el dia a dia.

Anuncia que votaran a favor de la moció.

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de 
ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 

’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la 

ta de membres de la corporació. 

’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

part de Secretaria s’ha emès informe en data 9 de desembre de 2013.

) dels vigents estatuts del Consorci.  

Vistos els articles 313.3, 322 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
d’Obres, Activitats i Serveis de Catalunya. 

l’expedient de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret
’Assemblea general del mateix de data 23 de novembre de 2013, 

a l’expedient administratiu. 

Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i 

diu que es tracta d’una modificació dels estatuts del Consorci que ha de 
permetre dotar al Consorci de més entitat, tenint en compte que permetrà incorporar 
aquells altres ens de caràcter local no municipalistes i, per tant, permetrà que tingui més 
contingut i contribuirà a qu`r el consorci tingui una durada i una efectivitat més gran de la 

Afegeix que és una cosa positiva que ha d’ajudar a tirar endavant aquest consorci que es va 
constituir en el seu moment i on l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en forma part.

diu que es tracta d’una moció administrativa per solucionar mancan
en el dia a dia. 

Anuncia que votaran a favor de la moció. 
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’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de 

cordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 

’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la 

’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 

de desembre de 2013. 

Vistos els articles 313.3, 322 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

local Localret, aprovat 
de novembre de 2013, 

Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu coneixement i 

diu que es tracta d’una modificació dels estatuts del Consorci que ha de 
que permetrà incorporar 
permetrà que tingui més 

el consorci tingui una durada i una efectivitat més gran de la 

Afegeix que és una cosa positiva que ha d’ajudar a tirar endavant aquest consorci que es va 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt en forma part. 

solucionar mancances que 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

El Sr. Cusidó manifesta que donaran el seu suport a la moció atès que donarà més 
estabilitat i que tot el que sigui créixer en aquest sentit és positiu.

 

La Sra. Julià diu que votarà a favor de la moció.

 

L’alcalde diu que s’aprova la moció per 

 
 
6.- Aprovació definitiva del calendari comercial i de festes per a 2014.
 
 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

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

 
Assumpte: Aprovació definitiva del calendari comercial i de festes per al 2014.

Relació de fets 

En sessió plenària de data 30 d’octubre de 2013 es va aprovar inicialment l’esbós de 
calendari comercial i de festes per al 2014.
 
Posteriorment es va fer arribar a les entitats del municipi i es va penjar al web per tal que 
fos públic i que es poguessin  fer noves aportacions.
 
Un cop incorporades les modificacions i les noves activitats al calenda
definitivament. 
 

Proposta d’acords 

1. Aprovar definitivament el calendari comercial i de festes per al 2014.
 

2. Comunicar aquest acord a les entitats i associacions inscrites al Registre d’Entitats.
 

3. Publicar el calendari definitiu al web 
 
 
El Sr. Oliva explica que al calendari se li han incorporat els darrers actes.
 
El Sr. Solà declara que li donen suport a la moció i diu que consideren que és una bona 
iniciativa. 
Comenta que cal coordinació entre el pers
 
El Sr. Cusidó diu que estan d’acord amb la proposta i que esperen que la iniciativa 
funcioni. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

manifesta que donaran el seu suport a la moció atès que donarà més 
estabilitat i que tot el que sigui créixer en aquest sentit és positiu. 

diu que votarà a favor de la moció. 

L’alcalde diu que s’aprova la moció per unanimitat. 

Aprovació definitiva del calendari comercial i de festes per a 2014.

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000004 

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

Aprovació definitiva del calendari comercial i de festes per al 2014.

En sessió plenària de data 30 d’octubre de 2013 es va aprovar inicialment l’esbós de 
comercial i de festes per al 2014. 

Posteriorment es va fer arribar a les entitats del municipi i es va penjar al web per tal que 
fos públic i que es poguessin  fer noves aportacions. 

Un cop incorporades les modificacions i les noves activitats al calenda

Aprovar definitivament el calendari comercial i de festes per al 2014.

Comunicar aquest acord a les entitats i associacions inscrites al Registre d’Entitats.

Publicar el calendari definitiu al web municipal i al taulell d’anuncis.

explica que al calendari se li han incorporat els darrers actes.

declara que li donen suport a la moció i diu que consideren que és una bona 

Comenta que cal coordinació entre el personal de l’Ajuntament per la logística.

diu que estan d’acord amb la proposta i que esperen que la iniciativa 
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manifesta que donaran el seu suport a la moció atès que donarà més 

Aprovació definitiva del calendari comercial i de festes per a 2014. 

Aprovació definitiva del calendari comercial i de festes per al 2014. 

En sessió plenària de data 30 d’octubre de 2013 es va aprovar inicialment l’esbós de 

Posteriorment es va fer arribar a les entitats del municipi i es va penjar al web per tal que 

Un cop incorporades les modificacions i les noves activitats al calendari, cal aprovar-lo 

Aprovar definitivament el calendari comercial i de festes per al 2014. 

Comunicar aquest acord a les entitats i associacions inscrites al Registre d’Entitats. 

municipal i al taulell d’anuncis. 

explica que al calendari se li han incorporat els darrers actes. 

declara que li donen suport a la moció i diu que consideren que és una bona 

onal de l’Ajuntament per la logística. 

diu que estan d’acord amb la proposta i que esperen que la iniciativa 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

La Sra. Julià també diu que espera que vagi bé.
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
 
 
7.- Constitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques 
rústegues. 
 
 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

 
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
 
Assumpte: Constitució de
rústegues.  
 

Relació de fets 

En data 4 de desembre de 2013 s’ha rebut una
Cadastre (RE2013003380) per la qual s’insta a aquest Ajuntament que constitueixi la Junta 
Pericial del Cadastre Immobiliari, amb funcions, quan així ho sol·licitin les Gerències i 
Subgerències del Cadastre,  d’asses
dels límits, qualificació i classificació de les finques rústegues del terme municipal així 
com en l’obtenció d’informació necessària per a la determinació de la titularitat.   
 
La composició i les funcions es determinen als articles 16 i 17 del Reial Decret 417/2006, 
de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març.
 

Fonaments de dret 

1. Article 5.2  del Reia
text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.

2. Articles 16 i 17 del Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel 
1/2004, de 5 de març.

 

Proposta d’acord  

1. Constituir la Junta Pericial Municipal del Cadastre
la composició següent
 
- Presidència: Sr. Xavier Godàs Pérez, alcalde.
- Vocal designat pel Gerent del Cadastr

Regional d’Inspecció.
- Vocals designats pel President: Sr. Ferran Lorca i Gruart, regidor d’Urbanisme.

   Sr. Benet Oliva Ricós, regidor d’economia.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

també diu que espera que vagi bé. 

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

stitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques 

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000005 

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

Constitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre

En data 4 de desembre de 2013 s’ha rebut una comunicació de la Gerència Regional del 
Cadastre (RE2013003380) per la qual s’insta a aquest Ajuntament que constitueixi la Junta 
Pericial del Cadastre Immobiliari, amb funcions, quan així ho sol·licitin les Gerències i 
Subgerències del Cadastre,  d’assessorament i recolzament en els treballs d’identificació 
dels límits, qualificació i classificació de les finques rústegues del terme municipal així 
com en l’obtenció d’informació necessària per a la determinació de la titularitat.   

ncions es determinen als articles 16 i 17 del Reial Decret 417/2006, 
de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març. 

Article 5.2  del Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari. 

rticles 16 i 17 del Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
1/2004, de 5 de març. 

Constituir la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques rústegues 
següent:  

Presidència: Sr. Xavier Godàs Pérez, alcalde. 
Vocal designat pel Gerent del Cadastre: Sr. Jordi Flix Masip, Cap d’Àrea 
Regional d’Inspecció. 
Vocals designats pel President: Sr. Ferran Lorca i Gruart, regidor d’Urbanisme.

Sr. Benet Oliva Ricós, regidor d’economia. 
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stitució de la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques 

la Junta Pericial Municipal del Cadastre per a les finques 

comunicació de la Gerència Regional del 
Cadastre (RE2013003380) per la qual s’insta a aquest Ajuntament que constitueixi la Junta 
Pericial del Cadastre Immobiliari, amb funcions, quan així ho sol·licitin les Gerències i 

sorament i recolzament en els treballs d’identificació 
dels límits, qualificació i classificació de les finques rústegues del terme municipal així 
com en l’obtenció d’informació necessària per a la determinació de la titularitat.    

ncions es determinen als articles 16 i 17 del Reial Decret 417/2006, 
de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, 

Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 

rticles 16 i 17 del Reial Decret 417/2006, de 7 d’abril, pel qual es desenvolupa el 
Reial Decret Legislatiu 

per a les finques rústegues amb 

e: Sr. Jordi Flix Masip, Cap d’Àrea 

Vocals designats pel President: Sr. Ferran Lorca i Gruart, regidor d’Urbanisme. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

   Sr. Sergi Grau Piniella, interventor acctal.
   Sr. Albert Alvira And

- Tècnic designat per l’Ajuntament: Sr. José Fernández Rodríguez, tècnic del 
Servei d’Informació Cadastral. 

- Secretari: Sr. Gustau Roca Priante, secretari de l’Ajuntament. 
 

2. Notificar aquest acord als 
 
 
El Sr. Lorca explica que es tracta d’una comissió tècnica.
 
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
 
 
8.- Aprovació del calendari de sessions per al 2014.
 
 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

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

Assumpte 

Aprovació del calendari de sessions per al 
 

Relació de fets 

Dins del marc de l’organització municipal que fixa l’art. 38 del Reglament d’Organització i 
funcionament de les entitats locals, i, de conformitat amb  l’article 60.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei M
Règim Local de Catalunya, 
de juliol de 2007 es va acordar
Ple, de la Comissió Informativa, i de la Junta de Govern Lo

Fonaments de Dret 

- Art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
- Art. 60 i concordants de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per 

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Art. 38 del ROF aprovat 
 
 
 

Proposta d’acord 

1. Donar conformitat al calendari de sessions ordinàries del Ple, de la Junta de Govern 
Local i de la Comissió Informativa d’aquesta corporació, per al proper any 2014, de la 
forma següent: 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Sr. Sergi Grau Piniella, interventor acctal. 
Sr. Albert Alvira Andrés, cap de l’Oficina de Gestió Tributària.

Tècnic designat per l’Ajuntament: Sr. José Fernández Rodríguez, tècnic del 
Servei d’Informació Cadastral.  
Secretari: Sr. Gustau Roca Priante, secretari de l’Ajuntament. 

Notificar aquest acord als membres de la Junta.  

explica que es tracta d’una comissió tècnica. 

A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

Aprovació del calendari de sessions per al 2014. 

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000006 

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

el calendari de sessions per al 2014. 

Dins del marc de l’organització municipal que fixa l’art. 38 del Reglament d’Organització i 
funcionament de les entitats locals, i, de conformitat amb  l’article 60.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei M
Règim Local de Catalunya, per acord de Ple adoptat en la sessió extraordinària del dia 16 
de juliol de 2007 es va acordar la periodicitat i el règim de sessions ordinàries del mateix 
Ple, de la Comissió Informativa, i de la Junta de Govern Local. 

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local
Art. 60 i concordants de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  

 per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre

Donar conformitat al calendari de sessions ordinàries del Ple, de la Junta de Govern 
Local i de la Comissió Informativa d’aquesta corporació, per al proper any 2014, de la 
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rés, cap de l’Oficina de Gestió Tributària.  
Tècnic designat per l’Ajuntament: Sr. José Fernández Rodríguez, tècnic del 

Secretari: Sr. Gustau Roca Priante, secretari de l’Ajuntament.  

A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 

Dins del marc de l’organització municipal que fixa l’art. 38 del Reglament d’Organització i 
funcionament de les entitats locals, i, de conformitat amb  l’article 60.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 

per acord de Ple adoptat en la sessió extraordinària del dia 16 
periodicitat i el règim de sessions ordinàries del mateix 

Bases de règim local. 
Art. 60 i concordants de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per 

per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre. 

Donar conformitat al calendari de sessions ordinàries del Ple, de la Junta de Govern 
Local i de la Comissió Informativa d’aquesta corporació, per al proper any 2014, de la 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Any 2014/Mes               
       Gener 
       Febrer 
       Març 
       Abril 
       Maig 
       Juny 
       Juliol 
       Setembre 
       Octubre 
       Novembre 
       Desembre 
       Hora 
 

2. Facultar al senyor alcalde 
ordinàries mensuals del Ple
Govern Local, en el primer cas i en el segon cas, 
celebració, i en el tercer
trobi inclòs en un període 

 
3. Publicar un anunci al BOP, taulell d’anuncis i al web municipal als efectes del seu 

general coneixement. 
 
4. Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per a la seva 

constància.  
 
 
L’alcalde comenta que s’ha previst el calendari de la sessions de Ple, Comissió Informativa 
i Junta de Govern Local de 2014.
 
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
 
 
 
9.- Moció a favor de la delegació del vot dels càrrecs elect
maternitat, paternitat o malaltia greu.
 

Moció presentada per: Convergència i Unió

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
 
Assumpte: Moció a favor de la dele
d’embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu.
 

Relació de fets 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

              Ple   Junta de Govern L. Comissió Informat.
30 9 i 23 
27 6 i 20 
27 6 i 20 
24 3 i 17 
29 8 i 22 
26 5 i 19 
31 3 i 17 
25 4 i 18 
30 2 i 16 
27 6 i 20 
18 4 i 18 
20:00              18:00 

Facultar al senyor alcalde per a posposar o avançar la celebració de les sessions 
del Ple i de la Comissió Informativa i quinzenals de la Junta de 

cal, en el primer cas i en el segon cas, dins del mateix mes de la seva 
tercer, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, o 

trobi inclòs en un període de vacances. 

Publicar un anunci al BOP, taulell d’anuncis i al web municipal als efectes del seu 

Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per a la seva 

L’alcalde comenta que s’ha previst el calendari de la sessions de Ple, Comissió Informativa 
i Junta de Govern Local de 2014. 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 

Moció a favor de la delegació del vot dels càrrecs electes locals en casos d'embaràs, 
maternitat, paternitat o malaltia greu. 

Convergència i Unió  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000007 

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

Moció a favor de la delegació del vot dels càrrecs electes locals en casos 
d’embaràs, maternitat, paternitat o malaltia greu. 
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Comissió Informat. 
23 
20 
20 
17 
22 
19 
24 
18 
23 
20 
11 

19:00 

per a posposar o avançar la celebració de les sessions 
i quinzenals de la Junta de 

dins del mateix mes de la seva 
, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, o es 

Publicar un anunci al BOP, taulell d’anuncis i al web municipal als efectes del seu 

Comunicar aquest acord a tots els diferents departaments de l’Ajuntament per a la seva 

L’alcalde comenta que s’ha previst el calendari de la sessions de Ple, Comissió Informativa 

es locals en casos d'embaràs, 

gació del vot dels càrrecs electes locals en casos 
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La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, va 
suposar una fita en la consecució de la igualtat 
societat, amb independència del gènere, establint una sèrie de drets de forma complerta 
però també preveient accions concretes que havia de desenvolupar el Govern 
posterioritat. 

Aquest és el cas de la Disposició
Govern promogués un procés de modificació de la legislació vigent per tal de possibilitar 
els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec electe.

Mentre que a nivell parlamentari, ja sigui el català (Parlament) o l’espanyol (Congrés dels 
Diputats i Senat), s’han realitzat les corresponents modificacions normatives per permetre 
el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per maternitat o paternitat; a 
nivell local no s’ha realitzat cap modificació legislativa en aquest sentit.
 
En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament, s’ha 
permès a les diputades que, en situació de baixa per maternitat no puguin complir el deure 
d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o di
 
En el cas del Congrés dels Diputats i del Senat, mitjançant també la reforma del seu 
Reglament, s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs, maternitat, 
paternitat o malaltia greu en els quals es veu impedit el desenvolupament de 
parlamentària i ateses les especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra 
l’emissió del vot per procediment telemàtic. 

Sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon nivell, ja que a data d’avui 
no s’ha modificat la legislació per fer possible que, com a mínim, en els casos de baixa per 
maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu vot a un altre membre de la 
corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar aquest dret dins de 
l’estatut dels membres de les corporacions locals i fixar el mecanisme per a la delegació 
del vot. 

Per tots els motius exposats,
Municipal l'adopció dels acords 

Proposta d’acord 

Primer.- Instar al Govern espanyol 
3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i les 
modificacions legislatives, fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret de 
regidores i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva 
obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació a favor 
d’altres membres del Consistori.

Segon.- Demanar també a tots els grups parlamen
que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient per 
assolir aquest objectiu. 

Tercer.- Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial als 
òrgans de govern dels quals es formi part.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

ei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, va 
suposar una fita en la consecució de la igualtat entre totes les persones que composem la 
societat, amb independència del gènere, establint una sèrie de drets de forma complerta 
però també preveient accions concretes que havia de desenvolupar el Govern 

Aquest és el cas de la Disposició Final Setena de la LO 3/2007, la qual preveia que el 
Govern promogués un procés de modificació de la legislació vigent per tal de possibilitar 
els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec electe.

mentari, ja sigui el català (Parlament) o l’espanyol (Congrés dels 
Diputats i Senat), s’han realitzat les corresponents modificacions normatives per permetre 
el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per maternitat o paternitat; a 

ll local no s’ha realitzat cap modificació legislativa en aquest sentit.

En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament, s’ha 
permès a les diputades que, en situació de baixa per maternitat no puguin complir el deure 
d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o di

En el cas del Congrés dels Diputats i del Senat, mitjançant també la reforma del seu 
Reglament, s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs, maternitat, 
paternitat o malaltia greu en els quals es veu impedit el desenvolupament de 
parlamentària i ateses les especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra 
l’emissió del vot per procediment telemàtic.  

Sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon nivell, ja que a data d’avui 
la legislació per fer possible que, com a mínim, en els casos de baixa per 

maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu vot a un altre membre de la 
corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar aquest dret dins de 
’estatut dels membres de les corporacions locals i fixar el mecanisme per a la delegació 

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
acords següents: 

ar al Govern espanyol a què, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i les 
modificacions legislatives, fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret de 

i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva 
obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació a favor 
d’altres membres del Consistori. 

Demanar també a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives 
que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient per 

Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial als 
e govern dels quals es formi part. 
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ei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, va 
entre totes les persones que composem la 

societat, amb independència del gènere, establint una sèrie de drets de forma complerta 
però també preveient accions concretes que havia de desenvolupar el Govern amb 

Final Setena de la LO 3/2007, la qual preveia que el 
Govern promogués un procés de modificació de la legislació vigent per tal de possibilitar 
els permisos de maternitat i paternitat de les persones que ostenten un càrrec electe. 

mentari, ja sigui el català (Parlament) o l’espanyol (Congrés dels 
Diputats i Senat), s’han realitzat les corresponents modificacions normatives per permetre 
el vot dels càrrecs electes que es troben en situació de baixa per maternitat o paternitat; a 

ll local no s’ha realitzat cap modificació legislativa en aquest sentit. 

En el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu Reglament, s’ha 
permès a les diputades que, en situació de baixa per maternitat no puguin complir el deure 
d’assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot en un altre diputat o diputada.  

En el cas del Congrés dels Diputats i del Senat, mitjançant també la reforma del seu 
Reglament, s’ha permès de manera més àmplia que en els casos d’embaràs, maternitat, 
paternitat o malaltia greu en els quals es veu impedit el desenvolupament de la funció 
parlamentària i ateses les especials circumstàncies, la Mesa de la Cambra pugui autoritzar 

Sembla que els càrrecs electes dels ens locals siguin de segon nivell, ja que a data d’avui 
la legislació per fer possible que, com a mínim, en els casos de baixa per 

maternitat o paternitat, el càrrec electe pugui delegar el seu vot a un altre membre de la 
corporació i així exercir el seu dret a vot. Cal, doncs, incorporar aquest dret dins de 
’estatut dels membres de les corporacions locals i fixar el mecanisme per a la delegació 

el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 

, d’acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 
3/2007, de 22 de març a la seva Disposició Final setena, promogui l’acord i les 
modificacions legislatives, fins i tot, de l’àmbit local, per tal de fer efectiu el dret de 

i regidors que gaudeixin de permisos de maternitat i paternitat, d’exercir la seva 
obligació de votar en els Plens de les Corporacions Locals, mitjançant la delegació a favor 

taris presents a les cambres legislatives 
que es predisposin amb la sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient per 

Instrumentar legalment aquells mitjans que possibilitin el vot no presencial als 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Quart.- Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del nostre Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), en el moment 
traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat im

Cinquè.- Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Parlament de 
Catalunya, a tots els grups parlamentaris, així com a les d
Catalunya. 
 
 
El Sr. Solà presenta la moció i diu que amb aquesta situació és desvirtua l’administració 
municipal. Comenta que hi ha d’altres ajuntaments com Viladecans, Gavà, Rubí, etc que 
han pres consciència i han aprovat m
 
El Sr. Cusidó comenta que estan a favor de la moció. 
de CIU no hi és a l’expedient i demana que s’incorpori.
s’hauria de poder fer en altres membres del consis
 
El Sr. Solà diu que la moció la van presentar a l’Ajuntamen
i que la delegació es pot fer en qui es consideri oportú.
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
 
 
10.- Resolució del recurs de 
a tràmit del recurs de reposició (Ple de 30 d'octubre de 2013) contra l'acord de Ple de 
data 3 de setembre de 2013.
 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

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

Assumpte 

Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l’acord d’inadmissió a tràmit 
del recurs de reposició (Ple de 30 d’octubre de 2013) contra l’acord de Ple de data 3 de 
setembre de 2013. 

 
Relació de fets 
1. Per acord de Ple adoptat en sessió ordinària de 27 de juny de 2013, es va acordar 

autoritzar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per la societat 
mercantil local Viserma Serveis i Manteniments SLU, per a l
operacions preexistents que van ser destinades al finançament del capital circulant i 
dels habitatges de Can Mañé; i autoritzar una comfort letter de l’Ajuntament sobre 
aquesta operació. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del nostre Reglament Orgànic 
Municipal (ROM), en el moment en què la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de 
traslladar al nostre àmbit local l’efectivitat immediata d’aquest dret. 

Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Parlament de 
Catalunya, a tots els grups parlamentaris, així com a les dues entitats municipalistes de 

presenta la moció i diu que amb aquesta situació és desvirtua l’administració 
municipal. Comenta que hi ha d’altres ajuntaments com Viladecans, Gavà, Rubí, etc que 
han pres consciència i han aprovat mocions en aquest sentit. 

comenta que estan a favor de la moció. Fa notar que el document de la moció 
de CIU no hi és a l’expedient i demana que s’incorpori. També diu que la delegació de vot 

altres membres del consistori. 

diu que la moció la van presentar a l’Ajuntament el dia 10 de desembre de 2013 
i que la delegació es pot fer en qui es consideri oportú. 

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

Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l'acord d'inadmissió 
a tràmit del recurs de reposició (Ple de 30 d'octubre de 2013) contra l'acord de Ple de 
data 3 de setembre de 2013. 

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000008 

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

Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l’acord d’inadmissió a tràmit 
del recurs de reposició (Ple de 30 d’octubre de 2013) contra l’acord de Ple de data 3 de 

Per acord de Ple adoptat en sessió ordinària de 27 de juny de 2013, es va acordar 
autoritzar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per la societat 
mercantil local Viserma Serveis i Manteniments SLU, per a la substitució de dues 
operacions preexistents que van ser destinades al finançament del capital circulant i 

de Can Mañé; i autoritzar una comfort letter de l’Ajuntament sobre 
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Adoptar el compromís d’impulsar la modificació del nostre Reglament Orgànic 
la normativa supramunicipal ho permeti, per tal de 

Traslladar els anteriors acords a la Presidència del Govern espanyol, a la 
Presidència del Congrés dels Diputats i a la del Senat, a la Presidència del Parlament de 

ues entitats municipalistes de 

presenta la moció i diu que amb aquesta situació és desvirtua l’administració 
municipal. Comenta que hi ha d’altres ajuntaments com Viladecans, Gavà, Rubí, etc que 

Fa notar que el document de la moció 
També diu que la delegació de vot 

t el dia 10 de desembre de 2013 

reposició interposat per CEV contra l'acord d'inadmissió 
a tràmit del recurs de reposició (Ple de 30 d'octubre de 2013) contra l'acord de Ple de 

Resolució del recurs de reposició interposat per CEV contra l’acord d’inadmissió a tràmit 
del recurs de reposició (Ple de 30 d’octubre de 2013) contra l’acord de Ple de data 3 de 

Per acord de Ple adoptat en sessió ordinària de 27 de juny de 2013, es va acordar 
autoritzar la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per la societat 

a substitució de dues 
operacions preexistents que van ser destinades al finançament del capital circulant i 

de Can Mañé; i autoritzar una comfort letter de l’Ajuntament sobre 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

2. En data 20 de juliol de 2013, 
de juliol de 2013, i registrat
RE2013002221, pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup 
Municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV), pel qual v
reposició contra l’acord referit.

 
3. Aquest recurs va ser desestimat per acord de Ple de data 3 de setembre de 2013, en el 

punt 3 de l’ordre del dia de la sessió celebrada amb caràcter extraordinari i per 
urgència. En la notificació de
s’informava al recurrent que només es podia interposar recurs contenciós 
administratiu. 

 
4. En data 3 d’octubre de 2013, (RE2013002752) el mateix grup va tornat a interposar 

recurs de reposició contra la deses
d’aquest acord. 

 
5. Aquest recurs va ser inadmès a tràmit per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2013, 

en aplicació de l’article 117.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

 
6. Contra la inadmissió a tràmit del recurs de reposició el S

Macià, en representació del Grup Municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV), 
ha interposat recurs de reposició
 

7. Per part de Secretaria s’ha emès un informe en data 10 de desembre de 2013.
 

Fonament de dret 

1. Articles 52 i 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i els articles 172 i 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
 

2. Art. 117.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment admin

 

Proposta d’acord  

1. Desestimar el recurs de reposició presentat en data 9 de desembre de 2013, 
Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup Municipal Corporació Electoral 
Vilassarenca (CEV), contra l’acord de Ple de data 30 d
l’informe de secretaria que s’adjunta 
89.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
 

2. Notificar aquest acord al recurrent indicant que 
resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 
termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la seva notificació”.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

En data 20 de juliol de 2013, es va rebre l’escrit enviat per correu certificat en data 2
de juliol de 2013, i registrat en data 31 de juliol de 2013, amb el número 
RE2013002221, pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup 
Municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV), pel qual va interposar recurs de 
reposició contra l’acord referit. 

Aquest recurs va ser desestimat per acord de Ple de data 3 de setembre de 2013, en el 
punt 3 de l’ordre del dia de la sessió celebrada amb caràcter extraordinari i per 
urgència. En la notificació de l’acord –efectuada el dia 9 de setembre de 2013
s’informava al recurrent que només es podia interposar recurs contenciós 

3 d’octubre de 2013, (RE2013002752) el mateix grup va tornat a interposar 
recurs de reposició contra la desestimació acordada en el Ple referit en el punt 3 

Aquest recurs va ser inadmès a tràmit per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2013, 
en aplicació de l’article 117.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

ions públiques i del procediment administratiu comú. 

Contra la inadmissió a tràmit del recurs de reposició el Sr. Joan Alfons Cusidó i 
en representació del Grup Municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV), 

recurs de reposició en data 9 de desembre de 2013 (RE2013003403). 

Per part de Secretaria s’ha emès un informe en data 10 de desembre de 2013.

Articles 52 i 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
Local i els articles 172 i 180 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Art. 117.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.   

Desestimar el recurs de reposició presentat en data 9 de desembre de 2013, 
Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup Municipal Corporació Electoral 

contra l’acord de Ple de data 30 d’octubre de 2013, en base a 
l’informe de secretaria que s’adjunta al present acord a l’empara del que estableix l’art. 
89.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú. 

aquest acord al recurrent indicant que “Si es vol impugnar la present 
resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 

sos, a comptar des del dia següent de la seva notificació”.
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crit enviat per correu certificat en data 26 
en data 31 de juliol de 2013, amb el número 

RE2013002221, pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup 
a interposar recurs de 

Aquest recurs va ser desestimat per acord de Ple de data 3 de setembre de 2013, en el 
punt 3 de l’ordre del dia de la sessió celebrada amb caràcter extraordinari i per 

efectuada el dia 9 de setembre de 2013- 
s’informava al recurrent que només es podia interposar recurs contenciós 

3 d’octubre de 2013, (RE2013002752) el mateix grup va tornat a interposar 
timació acordada en el Ple referit en el punt 3 

Aquest recurs va ser inadmès a tràmit per acord de Ple de data 30 d’octubre de 2013, 
en aplicació de l’article 117.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic 

ions públiques i del procediment administratiu comú.  

r. Joan Alfons Cusidó i 
en representació del Grup Municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV), 

n data 9 de desembre de 2013 (RE2013003403).  

Per part de Secretaria s’ha emès un informe en data 10 de desembre de 2013. 

Articles 52 i 63.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim 
180 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

Art. 117.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

Desestimar el recurs de reposició presentat en data 9 de desembre de 2013, pel Sr. 
Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup Municipal Corporació Electoral 

’octubre de 2013, en base a 
al present acord a l’empara del que estableix l’art. 

89.5 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

“Si es vol impugnar la present 
resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona, en el 

sos, a comptar des del dia següent de la seva notificació”. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
 
L’alcalde comenta el contingut de la moció.
 
El Sr. Solà diu que el tema es va tractar al Ple d’octubre i que estan d’acord amb el fons de 
la qüestió des del punt de vista jurídic i formal, tot i que 
s’esmenta sobre l’aval i la comfort letter.
 
El Sr. Cusidó explica que ha exha
a Viserma i diu que no ha interposat un recurs contenciós
anys, sens perjudici que ho comuniquin a la Sindicatura de Comptes, al Tribunal de 
Comptes i Política Financera de la Generalitat.
 
Insisteix en què continua mancant l’informe de Secretaria i en què aquest tema no es resol.
Planteja que poden haver altres interpretacions a més de la del secretari.
 
La Sra. Julià comenta que no té res a dir.
 
L’alcalde diu que s’ha fet una reestructuració del deute per un import menor i que la 
comfort letter no és un aval.
 
Fa notar que el deute de Can Manyer és una qüestió cabdal del 2014 i que 
durant el proper any.  
 
El Sr. Cusidó manifesta que han presentat el
defensar els interessos de l’Ajuntament. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb onze vots a favor dels 
regidors del GEVD, CIU, OXV, PP, ERC i PSC i dos vots en contra dels regidors de la
CEV. 
 
 
11.- Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i 
materials municipals en actes de la Comissió de Festes.
 
 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

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

Assumpte 

Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i materials 
municipals en actes de la Comissió de Festes. 
 

Relació de fets  

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

L’alcalde comenta el contingut de la moció. 

diu que el tema es va tractar al Ple d’octubre i que estan d’acord amb el fons de 
la qüestió des del punt de vista jurídic i formal, tot i que també estarien d’acord amb el que 
s’esmenta sobre l’aval i la comfort letter. 

explica que ha exhaurit totes les vies perquè l’Ajuntament no sigui qui avali 
diu que no ha interposat un recurs contenciós administratiu perquè triguen dos 

anys, sens perjudici que ho comuniquin a la Sindicatura de Comptes, al Tribunal de 
ncera de la Generalitat. 

Insisteix en què continua mancant l’informe de Secretaria i en què aquest tema no es resol.
Planteja que poden haver altres interpretacions a més de la del secretari. 

comenta que no té res a dir. 

s’ha fet una reestructuració del deute per un import menor i que la 
comfort letter no és un aval. 

Fa notar que el deute de Can Manyer és una qüestió cabdal del 2014 i que 

manifesta que han presentat els recursos que han considerat apropiats per 
defensar els interessos de l’Ajuntament.  

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

Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i 
materials municipals en actes de la Comissió de Festes. 

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000009 

oció, la part expositiva de la qual diu: 

inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i materials 
municipals en actes de la Comissió de Festes.  
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diu que el tema es va tractar al Ple d’octubre i que estan d’acord amb el fons de 
estarien d’acord amb el que 

urit totes les vies perquè l’Ajuntament no sigui qui avali 
administratiu perquè triguen dos 

anys, sens perjudici que ho comuniquin a la Sindicatura de Comptes, al Tribunal de 

Insisteix en què continua mancant l’informe de Secretaria i en què aquest tema no es resol. 
 

s’ha fet una reestructuració del deute per un import menor i que la 

Fa notar que el deute de Can Manyer és una qüestió cabdal del 2014 i que s’ha d’afrontar 

s recursos que han considerat apropiats per 

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

Aprovació inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i 

inicial del reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i materials 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

1. La comissió de festes ha elaborat una proposta de 
cessió dels equipaments i materials municipals en actes de la 
amb l’objectiu de millorar el funcionament de l’organització i el desenvolupament 
de totes aquelles festes que organitza la comissió. 

 
2. Per part de Secretaria s’ha emès informe relatiu al procediment d’aprovació.

  

Fonaments de dret 

1. Articles 22.2.d), i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local. 

2. Article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

3. Article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals.

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Inform
l’acord següent: 

 

Proposta d’acord 

1. Aprovar inicialment
materials municipals en actes de la Comissió de Festes
consta a l’expedient. 

 
2. Publicar un anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita 

diària, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web municipal, per un termini 
mínim de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació, als 
efectes d’examen i reclamacions, si s’escau. De no presentar
l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament la modificació sense 
necessitat d’un nou acord. 

 
3. Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats

amb l’execució d’aquest acord.
 
 
El Sr. Adell explica que hi ha hagut incorporacions de gent nova a la Comissió de Festes, i 
que volen donar un cop d
col·laboració. 
 
Diu que cal revisar les relacions a
funcionament. 
 
Intervé el Sr. Sergio Millaruelo, que és membre de la Comissió de Festes i que es troba 
entre el públic, i diu que no existeix un protocol i que a causa de la demanda que hi ha de 
material s’han considerat necessari tenir
 
Comenta que l’ha redactat un grup de persones noves de la Comissió de Festes.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

La comissió de festes ha elaborat una proposta de reglament regulador dels 
cessió dels equipaments i materials municipals en actes de la C
amb l’objectiu de millorar el funcionament de l’organització i el desenvolupament 
de totes aquelles festes que organitza la comissió.  

part de Secretaria s’ha emès informe relatiu al procediment d’aprovació.

49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

Article 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
Article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis de les entitats locals. 

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

Aprovar inicialment el reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i 
materials municipals en actes de la Comissió de Festes, segons el redactat que 
consta a l’expedient.   

Publicar un anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web municipal, per un termini 
mínim de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació, als 

men i reclamacions, si s’escau. De no presentar
l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament la modificació sense 
necessitat d’un nou acord.  

Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats
amb l’execució d’aquest acord. 

explica que hi ha hagut incorporacions de gent nova a la Comissió de Festes, i 
que volen donar un cop de mà a l’organització. Aprofita per agrair

Diu que cal revisar les relacions amb les entitats i disposar d’un reglament intern de 

Intervé el Sr. Sergio Millaruelo, que és membre de la Comissió de Festes i que es troba 
entre el públic, i diu que no existeix un protocol i que a causa de la demanda que hi ha de 

s’han considerat necessari tenir-lo. 

Comenta que l’ha redactat un grup de persones noves de la Comissió de Festes.
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regulador dels usos i 
Comissió de Festes, 

amb l’objectiu de millorar el funcionament de l’organització i el desenvolupament 

part de Secretaria s’ha emès informe relatiu al procediment d’aprovació. 

49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 

s’aprova el Text refós 

Article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

ativa, es proposa al Ple l’adopció de 

el reglament regulador dels usos i cessió dels equipaments i 
, segons el redactat que 

Publicar un anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita 
diària, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web municipal, per un termini 
mínim de trenta dies hàbils a comptar des de l’endemà de la darrera publicació, als 

men i reclamacions, si s’escau. De no presentar-se’n cap durant 
l’esmentat termini, es considerarà aprovada definitivament la modificació sense 

Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats 

explica que hi ha hagut incorporacions de gent nova a la Comissió de Festes, i 
per agrair-los la seva 

mb les entitats i disposar d’un reglament intern de 

Intervé el Sr. Sergio Millaruelo, que és membre de la Comissió de Festes i que es troba 
entre el públic, i diu que no existeix un protocol i que a causa de la demanda que hi ha de 

Comenta que l’ha redactat un grup de persones noves de la Comissió de Festes. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Diu que la voluntat és que sigui objectiu i que totes les entitats estiguin al mateix nivell i 
que no hi hagi cap problema.
 
El Sr. Solà exposa que tot el que sigui per regularitzar és positiu, però que en aquest cas té 
els seus dubtes sobre la composició de la Comissió de Festes.
 
El Sr. Cusidó anuncia que votaran a favor de la moció, però que té dubtes.
 
Diu que s’ha presentat a última h
durant període d’exposició pública. 
Afegeix que considera positiva la proposta que han elevat aquests nous membres que s’han 
incorporat a la Comissió de Festes, però 
aprofitar per fer un nou reglament d’aquesta Comissió i integrar aquesta proposta al nou 
reglament. Conclou que s’hauria de treballar en aquesta línia.
 
La Sra. Julià manifesta que està d’acord amb la moció i que hi votarà a favor.
 
S’aprova la moció per unanimitat
 
 
12.- Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si la 
nació catalana vol esdevenir un Estat i si aquest ha de ser independent.
 
Abans de començar a tractar aquest tema l’al
aquesta moció a la sessió. 
 
S’aprova la urgència amb dotze vots a favor dels regidors del GEVD, CIU, OXV, CEV, 
ERC i PSC i un vot en contra de la regidora del PP.
 
A continuació es passa a debatre la moció.
 

Moció presentada per: Varis

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

 
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
 
Assumpte: Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si 
la nació catalana vol esdevenir un Estat 

 

Relació de fets 

El president de la Generalitat de Catalunya el passat dia 12 de desembre va anuncia
s’havia arribat a l’acord de fer per al dia 9 de novembre de 2014 la convocatòria de 
Consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un 
independent. 
Davant aquest anunci, des de l’Ajuntament de Vilassar de D
aquesta convocatòria. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Diu que la voluntat és que sigui objectiu i que totes les entitats estiguin al mateix nivell i 
que no hi hagi cap problema. 

exposa que tot el que sigui per regularitzar és positiu, però que en aquest cas té 
els seus dubtes sobre la composició de la Comissió de Festes. 

anuncia que votaran a favor de la moció, però que té dubtes.

Diu que s’ha presentat a última hora i que quan ho examinin sabran si han de fer 
període d’exposició pública.  

Afegeix que considera positiva la proposta que han elevat aquests nous membres que s’han 
incorporat a la Comissió de Festes, però que considera que el que seria 
aprofitar per fer un nou reglament d’aquesta Comissió i integrar aquesta proposta al nou 
reglament. Conclou que s’hauria de treballar en aquesta línia. 

manifesta que està d’acord amb la moció i que hi votarà a favor.

unanimitat de tots els regidors. 

Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si la 
nació catalana vol esdevenir un Estat i si aquest ha de ser independent.

Abans de començar a tractar aquest tema l’alcalde sotmet a votació la urgència d’incloure 

S’aprova la urgència amb dotze vots a favor dels regidors del GEVD, CIU, OXV, CEV, 
ERC i PSC i un vot en contra de la regidora del PP. 

A continuació es passa a debatre la moció. 

Varis  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000010 

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

Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si 
la nació catalana vol esdevenir un Estat i si aquest ha de ser independent

El president de la Generalitat de Catalunya el passat dia 12 de desembre va anuncia
s’havia arribat a l’acord de fer per al dia 9 de novembre de 2014 la convocatòria de 

per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un estat i si aquest ha de ser

Davant aquest anunci, des de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt es vol donar suport a 
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Diu que la voluntat és que sigui objectiu i que totes les entitats estiguin al mateix nivell i 

exposa que tot el que sigui per regularitzar és positiu, però que en aquest cas té 

anuncia que votaran a favor de la moció, però que té dubtes. 

sabran si han de fer propostes 

Afegeix que considera positiva la proposta que han elevat aquests nous membres que s’han 
considera que el que seria més apropiat es 

aprofitar per fer un nou reglament d’aquesta Comissió i integrar aquesta proposta al nou 

manifesta que està d’acord amb la moció i que hi votarà a favor. 

Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si la 
nació catalana vol esdevenir un Estat i si aquest ha de ser independent. 

calde sotmet a votació la urgència d’incloure 

S’aprova la urgència amb dotze vots a favor dels regidors del GEVD, CIU, OXV, CEV, 

Declaració institucional de suport a la convocatòria de consulta per decidir si 
independent. 

El president de la Generalitat de Catalunya el passat dia 12 de desembre va anunciar que 
s’havia arribat a l’acord de fer per al dia 9 de novembre de 2014 la convocatòria de 

i si aquest ha de ser 

alt es vol donar suport a 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

És per això que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
 

Proposta d’acord  

1. Manifestar la satisfacció
polítiques al Parlament que farà possibl
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.

 
2. Manifestar el compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 

representants legítims del poble català, per tal que aqu
 

3. Fer una crida a la ciutadania a qu
en aquest acte democràtic, decidint el 

 
 
L’alcalde explica que el que es planteja és una declaració que fan els municipis dins
procés democràtic. 
 
El Sr. Solà manifesta la seva satisfacció i emoció per aquest fet històric.
Diu que la data assenyalada és el 9 de novembre, que no cal perdre el temps i que cal 
expressar-se la voluntat del poble amb llibertat. 
 
Cita a Miquel Martí i Pol: “
 
 
El Sr. Cusidó agraeix a la societat civil el moviment que ha provocat la resposta de les 
institucions. 
 
La Sra. Julià diu que la consulta és il·legal i que passarà el mateix que al País Basc al maig 
del 2005. 
 
El Sr. Yelo comenta que el Govern Espanyol hauria de permetre la consulta.
 
El Sr. Adell exposa que la societat ha demanat un canvi, però que s’ha de fer dins la 
legalitat, i anuncia que no donarà suport a la moció.
 
El Sr. Oliva fa la pregunta de: qui ha dit que sigui il·legal?. Afegeix 
ha dit que és possible. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb onze vots a favor dels regidors
GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i dos vots en contra dels regidors del PP i del PSC.
 
 
 
13.- Resolució d'al·legacions i inici d'expedient per a la resolució dels contracte 
d'obres d'execució del "Projecte d'obra d'adequació de l'edifici existent de Can 
Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt" 
amb l'adjudicatari Imvaur Construcciones, SL
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

És per això que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 

a satisfacció de l’Ajuntament  per l’acord entre la majoria de les forces 
polítiques al Parlament que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de 
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu.

compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.

crida a la ciutadania a què participi de manera activa, pacífica i en llibertat 
en aquest acte democràtic, decidint el seu destí. 

L’alcalde explica que el que es planteja és una declaració que fan els municipis dins

manifesta la seva satisfacció i emoció per aquest fet històric.
Diu que la data assenyalada és el 9 de novembre, que no cal perdre el temps i que cal 

se la voluntat del poble amb llibertat.  

í i Pol: “Plors i laments de què serveixen, gent que lluiti és el que cal”

agraeix a la societat civil el moviment que ha provocat la resposta de les 

diu que la consulta és il·legal i que passarà el mateix que al País Basc al maig 

comenta que el Govern Espanyol hauria de permetre la consulta.

exposa que la societat ha demanat un canvi, però que s’ha de fer dins la 
egalitat, i anuncia que no donarà suport a la moció. 

fa la pregunta de: qui ha dit que sigui il·legal?. Afegeix que 

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

Resolució d'al·legacions i inici d'expedient per a la resolució dels contracte 
d'obres d'execució del "Projecte d'obra d'adequació de l'edifici existent de Can 

r destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt" 
amb l'adjudicatari Imvaur Construcciones, SL 
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per l’acord entre la majoria de les forces 
e la celebració d’una consulta on el poble de 

Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 

compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, 
esta consulta sigui realitat. 

participi de manera activa, pacífica i en llibertat 

L’alcalde explica que el que es planteja és una declaració que fan els municipis dins un 

 
Diu que la data assenyalada és el 9 de novembre, que no cal perdre el temps i que cal 

Plors i laments de què serveixen, gent que lluiti és el que cal” 

agraeix a la societat civil el moviment que ha provocat la resposta de les 

diu que la consulta és il·legal i que passarà el mateix que al País Basc al maig 

comenta que el Govern Espanyol hauria de permetre la consulta. 

exposa que la societat ha demanat un canvi, però que s’ha de fer dins la 

que el Sr. Miquel Roca 

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

Resolució d'al·legacions i inici d'expedient per a la resolució dels contracte 
d'obres d'execució del "Projecte d'obra d'adequació de l'edifici existent de Can 

r destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt" 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Abans de tractar aquest tema l’alcalde demana que es voti la urgència, donat que aquest 
tema no estava inclòs a l’ordre del dia, ni es 
atès que avui han arribat les al·legacions.
 
S’aprova la urgència per unanimitat.
 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

 
El secretari llegeix la moció, la part exposit
 
Assumpte: Resolució d’al·legacions i inici d’expedient per a la resolució del 
d’obres d’execució del “Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer 
destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vila
Imvaur Construcciones SL.

 
Relació de fets  

1. En data 28 d’octubre de 2009 es va formalitzar el contracte
del “Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 
equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt” a
Imvaur Construcciones SL per import de 2.111.855,01.
IVA de 337.896,80.
euros IVA exclòs. 

2. En data 9 de març de 2010 es va formalitzar l’acta de comprovació del replanteig i 
d’inici d’obres. 

3. En sessió de data 28 de gener de 2010 el Ple va acordar aprovar el canvi de 
destinació de les millores de l’obra, per import de 92.847,45.
pagament de les despeses de trasllat del material del Museu
Dalt dipositat a la nau de Can Manyer i a lloguer d’una nau per al seu dipòsit 
mentre duri l’execució de les obres. En el mateix acord de Ple, es facultava a 
l’Alcalde per a la distribuc
les millores proposades pel contractista, en allò que sigui possible en funció de 
l’import restant, amb l’assessorament dels serveis tècnics municipals i de la 
direcció facultativa de les obres.

4. Per Decret d’alcaldia núm. 544/2011, de data 18 de maig de 2011, s'aprovà un 
conveni de reconeixement de deute i calendari de pagaments entre Imvaur 
Construcciones SL, el Banc de Sabadell, i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

5. En data 20 de maig de 2011 es sign
de l’ import executat de 2.384.234,84.

6. En la darrera certificació (núm. 14), de data 9 de juny de 2011, consta un import 
executat de 2.384.234,84.
d’executar de 65.516,97.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Abans de tractar aquest tema l’alcalde demana que es voti la urgència, donat que aquest 
tema no estava inclòs a l’ordre del dia, ni es va poder dictaminar a la Comissió Informativa 
atès que avui han arribat les al·legacions. 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000011 

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

esolució d’al·legacions i inici d’expedient per a la resolució del 
“Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer 

destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt” a
Imvaur Construcciones SL. 

En data 28 d’octubre de 2009 es va formalitzar el contracte d’obres per a l’execució 
del “Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 

ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt” a
Imvaur Construcciones SL per import de 2.111.855,01.-euros, IVA exclòs, 
IVA de 337.896,80.-euros, i amb unes millores ofertades per import de 92.847,45.

ç de 2010 es va formalitzar l’acta de comprovació del replanteig i 

En sessió de data 28 de gener de 2010 el Ple va acordar aprovar el canvi de 
destinació de les millores de l’obra, per import de 92.847,45.-euros, IVA exclòs, al 

les despeses de trasllat del material del Museu-Arxiu de Vilassar de 
Dalt dipositat a la nau de Can Manyer i a lloguer d’una nau per al seu dipòsit 
mentre duri l’execució de les obres. En el mateix acord de Ple, es facultava a 
l’Alcalde per a la distribució de l’import restant que es destinaria a l’execució de 
les millores proposades pel contractista, en allò que sigui possible en funció de 
l’import restant, amb l’assessorament dels serveis tècnics municipals i de la 
direcció facultativa de les obres. 

Decret d’alcaldia núm. 544/2011, de data 18 de maig de 2011, s'aprovà un 
conveni de reconeixement de deute i calendari de pagaments entre Imvaur 
Construcciones SL, el Banc de Sabadell, i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

En data 20 de maig de 2011 es signa l’acta de recepció de l’obra, deixant constància 
import executat de 2.384.234,84.-euros (IVA inclòs). 

En la darrera certificació (núm. 14), de data 9 de juny de 2011, consta un import 
executat de 2.384.234,84.-euros (97,3%), IVA inclòs, i un import
d’executar de 65.516,97.-euros (2,7%). 
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Abans de tractar aquest tema l’alcalde demana que es voti la urgència, donat que aquest 
va poder dictaminar a la Comissió Informativa 

esolució d’al·legacions i inici d’expedient per a la resolució del contracte 
“Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer 

ssar de Dalt” amb l’adjudicatari 

d’obres per a l’execució 
del “Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 

ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt” amb l’empresa 
euros, IVA exclòs, amb un 

euros, i amb unes millores ofertades per import de 92.847,45.-

ç de 2010 es va formalitzar l’acta de comprovació del replanteig i 

En sessió de data 28 de gener de 2010 el Ple va acordar aprovar el canvi de 
euros, IVA exclòs, al 
Arxiu de Vilassar de 

Dalt dipositat a la nau de Can Manyer i a lloguer d’una nau per al seu dipòsit 
mentre duri l’execució de les obres. En el mateix acord de Ple, es facultava a 

ió de l’import restant que es destinaria a l’execució de 
les millores proposades pel contractista, en allò que sigui possible en funció de 
l’import restant, amb l’assessorament dels serveis tècnics municipals i de la 

Decret d’alcaldia núm. 544/2011, de data 18 de maig de 2011, s'aprovà un 
conveni de reconeixement de deute i calendari de pagaments entre Imvaur 
Construcciones SL, el Banc de Sabadell, i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.  

a l’acta de recepció de l’obra, deixant constància 

En la darrera certificació (núm. 14), de data 9 de juny de 2011, consta un import 
euros (97,3%), IVA inclòs, i un import pendent 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

7. El 15 de novembre de 2011, es va modificar el conveni de pagaments, ja que es va 
aconseguir que el Banc de Sabadell anticipes 560.000.
PUOSC, que finançava parcialment les obres de c
Aquest import es va destinar a cancel·lar parcialment el deute amb Imvaur, per la 
qual cosa es feia necessari modificar el Pla de pagaments signat en data 18 de maig 
de 2011. 

Aquest nou pla es va complir durant tot l’exercici 2
2012 es va deixar de pagar
moment patia l’Ajuntament.

8. El deute pendent es va pagar en data 30 de maig de 2012, per import de 
912.854,43.-euros, quan a través del mecanism
proveïdors (1a. Fase), aprovat pel Reial Decret Llei 4/2012, 
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als pr
es va obtenir l’import necessari per fer efectiu el pagament.

9. Cal procedir a la finalització de l’execució de les obres pendents (65.516,97.
IVA inclòs), per donar per finalitzat el contracte d’obres de la Biblioteca, ates la 
necessitat de posar en funcionament l’equipament, liquidar el contracte i tramitar la 
documentació a la Generalitat de Catalunya per obtenir 
pendent del PUOSC (programa biblioteques)

10. Quant a les millores
exclòs). D’aquesta qu
euros (IVA exclòs), i van quedar pendents d’executar 43.034,11.
exclòs), dels quals 26.621,16.
compensar les despeses 
reubicar la maquinària tèxtil
resta destinar-los a millores, tot de conformitat amb l’acord de Ple de data 28 de 
gener de 2010 (punt tercer anterior).

11. Vist l’informe de l’arquitecte municipal de data 

12. En data 19 de novembre de 2013, l’alcalde va dictar el Decret d’alcaldia núm. 
1142/2013, pel qual es va iniciar 
Construcciones SL, el compliment tot
“Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 
equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”, de forma que es 
finalitzes l’execució de les obres pendents d’executar 
euros IVA inclòs; així com la part de millores pendents d’executar per import de 
43.034,11.- euros (IVA exclòs); igualment es concedia tràmit d’audiència al 
contractista i l’entitat emissora de l’assegurança de caució per formular 
al·legacions que consideressin oportunes.

13. Efectuat el tràmit d’audiència s’han rebut els escrits següents:

- Imvaur Construcciones SL, document de data 12 de desembre de 2013, remes 
per correu certificat de data 13 de desembre de 2013, registrat d’entrad
l’Ajuntament el dia 19 de desembre de 2013, amb el núm. E2013003521.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

El 15 de novembre de 2011, es va modificar el conveni de pagaments, ja que es va 
aconseguir que el Banc de Sabadell anticipes 560.000.-euros de la subvenció del 
PUOSC, que finançava parcialment les obres de construcció de la Biblioteca. 
Aquest import es va destinar a cancel·lar parcialment el deute amb Imvaur, per la 
qual cosa es feia necessari modificar el Pla de pagaments signat en data 18 de maig 

Aquest nou pla es va complir durant tot l’exercici 2011, però els primers mesos de 
es va deixar de pagar ateses les fortes tensions de liquiditat que en aquell 

moment patia l’Ajuntament. 

El deute pendent es va pagar en data 30 de maig de 2012, per import de 
euros, quan a través del mecanisme extraordinari de pagaments a 

proveïdors (1a. Fase), aprovat pel Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel 
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir 
un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, 
es va obtenir l’import necessari per fer efectiu el pagament. 

Cal procedir a la finalització de l’execució de les obres pendents (65.516,97.
IVA inclòs), per donar per finalitzat el contracte d’obres de la Biblioteca, ates la 
necessitat de posar en funcionament l’equipament, liquidar el contracte i tramitar la 
documentació a la Generalitat de Catalunya per obtenir la resta de 

del PUOSC (programa biblioteques), que es quantifica en 140.000 euros

Quant a les millores l’empresa adjudicatària va oferir 92.847,45.
. D’aquesta quantitat es van executar efectivament en obres 49.813,34.
(IVA exclòs), i van quedar pendents d’executar 43.034,11.

exclòs), dels quals 26.621,16.- euros (IVA exclòs) s’havien de destinar 
compensar les despeses lloguers en que havia incorregut l’Ajuntament per a poder 
reubicar la maquinària tèxtil (segons acord de Ple de data 28 de gener de 2010), i la 

los a millores, tot de conformitat amb l’acord de Ple de data 28 de 
(punt tercer anterior). 

de l’arquitecte municipal de data 18 de novembre de 2013.

En data 19 de novembre de 2013, l’alcalde va dictar el Decret d’alcaldia núm. 
1142/2013, pel qual es va iniciar un expedient per requerir al contractista, Imvaur 
Construcciones SL, el compliment total del contracte d’obres per a l’execució del 
“Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 
equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”, de forma que es 

l’execució de les obres pendents d’executar per import de 
euros IVA inclòs; així com la part de millores pendents d’executar per import de 

euros (IVA exclòs); igualment es concedia tràmit d’audiència al 
contractista i l’entitat emissora de l’assegurança de caució per formular 
al·legacions que consideressin oportunes. 

Efectuat el tràmit d’audiència s’han rebut els escrits següents: 

Imvaur Construcciones SL, document de data 12 de desembre de 2013, remes 
per correu certificat de data 13 de desembre de 2013, registrat d’entrad
l’Ajuntament el dia 19 de desembre de 2013, amb el núm. E2013003521.
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El 15 de novembre de 2011, es va modificar el conveni de pagaments, ja que es va 
euros de la subvenció del 

onstrucció de la Biblioteca. 
Aquest import es va destinar a cancel·lar parcialment el deute amb Imvaur, per la 
qual cosa es feia necessari modificar el Pla de pagaments signat en data 18 de maig 

els primers mesos de 
fortes tensions de liquiditat que en aquell 

El deute pendent es va pagar en data 30 de maig de 2012, per import de 
e extraordinari de pagaments a 

de 24 de febrer, pel 
qual es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir 

e les entitats locals, 

Cal procedir a la finalització de l’execució de les obres pendents (65.516,97.-euros 
IVA inclòs), per donar per finalitzat el contracte d’obres de la Biblioteca, ates la 
necessitat de posar en funcionament l’equipament, liquidar el contracte i tramitar la 

la resta de finançament 
, que es quantifica en 140.000 euros. 

’empresa adjudicatària va oferir 92.847,45.-euros (IVA 
antitat es van executar efectivament en obres 49.813,34.- 

(IVA exclòs), i van quedar pendents d’executar 43.034,11.- euros (IVA 
euros (IVA exclòs) s’havien de destinar  a 

corregut l’Ajuntament per a poder 
acord de Ple de data 28 de gener de 2010), i la 

los a millores, tot de conformitat amb l’acord de Ple de data 28 de 

18 de novembre de 2013. 

En data 19 de novembre de 2013, l’alcalde va dictar el Decret d’alcaldia núm. 
un expedient per requerir al contractista, Imvaur 

al del contracte d’obres per a l’execució del 
“Projecte d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 
equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”, de forma que es 

per import de 65.516,97.-
euros IVA inclòs; així com la part de millores pendents d’executar per import de 

euros (IVA exclòs); igualment es concedia tràmit d’audiència al 
contractista i l’entitat emissora de l’assegurança de caució per formular les 

Imvaur Construcciones SL, document de data 12 de desembre de 2013, remes 
per correu certificat de data 13 de desembre de 2013, registrat d’entrada a 
l’Ajuntament el dia 19 de desembre de 2013, amb el núm. E2013003521. 
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- Millennium Insurance Company ltd., document de data 10 de desembre de 2013, 
presentat a la Junta de Andalucia en data 11 de desembre de 2013, registrat 
d’entrada a l’Ajuntament el dia
E2013003526. 

14. Vist l’informe conjunt de secretaria, intervenció i tresoreria de data 19 de desembre 
de 2013. 

 

Fonaments de dret 
 

1. La Disposició transitòria primera del 
Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre
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)

Atès que aquest contracte es va adjudicar en data 22 d’octubre de 2009, l
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. 

2. Els articles 207.2, 220.c) i 222.4 de la LCSP. 

3. Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte d’obres per 
l’execució del projecte “Adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 
equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”. 

4. L’article 275.3 del Text refós de la Llei de Municipal i de Règim Local de 
Catalunya.  

5. L’òrgan de contractació és el Ple
segona, punt 2, de la LCSP; i l’article 52.2.n) del Text refós de la Llei de Municipal 
i de Règim Local de Catalunya. 

 
 
Proposta d’acord 
 

1. Estimar parcialment les al·legacions formulades per Imvaur Construcciones
el seu escrit registrat a l’Ajuntament en data 19 de desembre de 2013 
(RE2013003521), de conformitat amb l’informe conjunt de secretaria, intervenció i 
tresoreria de data 19 de desembre de 2013, i que s’adjunta a efectes de motivació de 
conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC); i en els termes del punt quart i següents d’aquest acord.

2. Desestimar les al·legacions primera, quart
formulades per Millennium Insurance Company ltd, en el seu escrit registrat a 
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Millennium Insurance Company ltd., document de data 10 de desembre de 2013, 
presentat a la Junta de Andalucia en data 11 de desembre de 2013, registrat 
d’entrada a l’Ajuntament el dia 19 de desembre de 2013, amb el núm. 

Vist l’informe conjunt de secretaria, intervenció i tresoreria de data 19 de desembre 

La Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

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, 

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). 

Atès que aquest contracte es va adjudicar en data 22 d’octubre de 2009, l
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 

conomia Sostenible, que va entrar en vigor el dia 6 de març de 2011. 

207.2, 220.c) i 222.4 de la LCSP.  

Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte d’obres per 
del projecte “Adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 

equipament per ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”.  

L’article 275.3 del Text refós de la Llei de Municipal i de Règim Local de 

L’òrgan de contractació és el Ple de conformitat amb la Disposició Addicinal 
segona, punt 2, de la LCSP; i l’article 52.2.n) del Text refós de la Llei de Municipal 
i de Règim Local de Catalunya.  

Estimar parcialment les al·legacions formulades per Imvaur Construcciones
el seu escrit registrat a l’Ajuntament en data 19 de desembre de 2013 
(RE2013003521), de conformitat amb l’informe conjunt de secretaria, intervenció i 
tresoreria de data 19 de desembre de 2013, i que s’adjunta a efectes de motivació de 

amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC); i en els termes del punt quart i següents d’aquest acord.

Desestimar les al·legacions primera, quarta, cinquena, sisena i altressí primer, 
formulades per Millennium Insurance Company ltd, en el seu escrit registrat a 
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Millennium Insurance Company ltd., document de data 10 de desembre de 2013, 
presentat a la Junta de Andalucia en data 11 de desembre de 2013, registrat 

19 de desembre de 2013, amb el núm. 

Vist l’informe conjunt de secretaria, intervenció i tresoreria de data 19 de desembre 

Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
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, 

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 

Atès que aquest contracte es va adjudicar en data 22 d’octubre de 2009, li es 
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 

conomia Sostenible, que va entrar en vigor el dia 6 de març de 2011.  

Plec de clàusules administratives particulars aplicables al contracte d’obres per 
del projecte “Adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a 

L’article 275.3 del Text refós de la Llei de Municipal i de Règim Local de 

de conformitat amb la Disposició Addicinal 
segona, punt 2, de la LCSP; i l’article 52.2.n) del Text refós de la Llei de Municipal 

Estimar parcialment les al·legacions formulades per Imvaur Construcciones SL, en 
el seu escrit registrat a l’Ajuntament en data 19 de desembre de 2013 
(RE2013003521), de conformitat amb l’informe conjunt de secretaria, intervenció i 
tresoreria de data 19 de desembre de 2013, i que s’adjunta a efectes de motivació de 

amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
(LRJPAC); i en els termes del punt quart i següents d’aquest acord. 

a, cinquena, sisena i altressí primer, 
formulades per Millennium Insurance Company ltd, en el seu escrit registrat a 
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l’Ajuntament en data 19 de desembre de 2013 (RE2013003526), de conformitat 
amb l’informe conjunt de secretaria, intervenció i tresoreria de
de 2013, i que s’adjunta a efectes de motivació de conformitat amb l’article 89.5 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC). 

3. Estimar parcialment les al·legacions segona i tercera, formulades per Millennium 
Insurance Company ltd, en el seu escrit registrat a l’Ajuntament en data 19 de 
desembre de 2013 (RE2013003526), de conformitat amb l’informe conjunt de 
secretaria, intervenció i tresoreria de
efectes de motivació de conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC); i en els termes d
acord. 

4. Iniciar un expedient per 
d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per 
ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”, 
LCSP, i amb els efectes de l’article 222.4 de la LCSP, és a dir, amb una 
indemnització a favor de l’adjudicatari per import de tres mil tres
(3.305.-euros), i amb devolució un cop acordada la resoluci
l’assegurança de caució dipositada en aquesta administració.

5. Concedir un tràmit d’audiència al contractista per termini de deu dies hàbils a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord als efectes de 
consultar l’expedient i formular, si s’escau, les al·legacions que estimi convenients 
en defensa dels seus drets i interessos.

6. Determinar que un cop formulades, si s’escau, al·legacions pels interessats, i emès 
un informe-proposta sobre les mateixes, s’elevarà tot l’expedie
Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, per a l’emissió del dictamen 
preceptiu que s’estableix a l’article 275.3 del Text refós de la Llei de Municipal i de 
Règim Local de Catalunya. 

7. Notificar aquest acord al contractista Imvau
emissora de l’assegurança de caució.  

8. Notificar aquest decret a la Direcció Facultativa de l’obra, Dilmé
 

9. Comunicar aquest decret als Serveis Tècnics municipals. 
 

10. Indicar que “Contra el present acord,
no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs”.

 
 
El Sr. Yelo explica que cal acabar la biblioteca. Fa notar que l’adjudicació de les obres 
pujava la quantitat de 2,7 milions i que que
 
Diu que al maig de 2012 es va pagar el deute total a l’empresa i que hi han hagut reunions 
a nivell tècnic per resoldre l’acabament de les obres. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

l’Ajuntament en data 19 de desembre de 2013 (RE2013003526), de conformitat 
amb l’informe conjunt de secretaria, intervenció i tresoreria de data 19 de desembre 
de 2013, i que s’adjunta a efectes de motivació de conformitat amb l’article 89.5 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJPAC).  

ent les al·legacions segona i tercera, formulades per Millennium 
Insurance Company ltd, en el seu escrit registrat a l’Ajuntament en data 19 de 
desembre de 2013 (RE2013003526), de conformitat amb l’informe conjunt de 
secretaria, intervenció i tresoreria de data 19 de desembre de 2013, i que s’adjunta a 
efectes de motivació de conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC); i en els termes del punt quart i següents d’aquest 

Iniciar un expedient per resoldre el contracte d’obres per a l’execució del “Projecte 
d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per 
ubicar la nova Biblioteca de Vilassar de Dalt”, en aplicació de l’article 220.c) de la 
LCSP, i amb els efectes de l’article 222.4 de la LCSP, és a dir, amb una 
indemnització a favor de l’adjudicatari per import de tres mil tres

euros), i amb devolució un cop acordada la resolució del contracte, de 
l’assegurança de caució dipositada en aquesta administració. 

Concedir un tràmit d’audiència al contractista per termini de deu dies hàbils a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord als efectes de 

ent i formular, si s’escau, les al·legacions que estimi convenients 
en defensa dels seus drets i interessos. 

Determinar que un cop formulades, si s’escau, al·legacions pels interessats, i emès 
proposta sobre les mateixes, s’elevarà tot l’expedie

Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, per a l’emissió del dictamen 
preceptiu que s’estableix a l’article 275.3 del Text refós de la Llei de Municipal i de 
Règim Local de Catalunya.  

Notificar aquest acord al contractista Imvaur Construcciones SL i a l’entitat 
emissora de l’assegurança de caució.   

Notificar aquest decret a la Direcció Facultativa de l’obra, Dilmé

Comunicar aquest decret als Serveis Tècnics municipals.  

Indicar que “Contra el present acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit 
no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs”.

explica que cal acabar la biblioteca. Fa notar que l’adjudicació de les obres 
pujava la quantitat de 2,7 milions i que queda pendent l’adjudicació del mobiliari.

Diu que al maig de 2012 es va pagar el deute total a l’empresa i que hi han hagut reunions 
a nivell tècnic per resoldre l’acabament de les obres.  
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l’Ajuntament en data 19 de desembre de 2013 (RE2013003526), de conformitat 
data 19 de desembre 

de 2013, i que s’adjunta a efectes de motivació de conformitat amb l’article 89.5 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 

ent les al·legacions segona i tercera, formulades per Millennium 
Insurance Company ltd, en el seu escrit registrat a l’Ajuntament en data 19 de 
desembre de 2013 (RE2013003526), de conformitat amb l’informe conjunt de 

data 19 de desembre de 2013, i que s’adjunta a 
efectes de motivació de conformitat amb l’article 89.5 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 

el punt quart i següents d’aquest 

d’obres per a l’execució del “Projecte 
d’obra d’adequació de l’edifici existent de Can Manyer destinat a equipament per 

en aplicació de l’article 220.c) de la 
LCSP, i amb els efectes de l’article 222.4 de la LCSP, és a dir, amb una 
indemnització a favor de l’adjudicatari per import de tres mil tres-cents cinc euros 

ó del contracte, de 

Concedir un tràmit d’audiència al contractista per termini de deu dies hàbils a 
comptar a partir de l’endemà de la notificació d’aquest acord als efectes de 

ent i formular, si s’escau, les al·legacions que estimi convenients 

Determinar que un cop formulades, si s’escau, al·legacions pels interessats, i emès 
proposta sobre les mateixes, s’elevarà tot l’expedient a la Comissió 

Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya, per a l’emissió del dictamen 
preceptiu que s’estableix a l’article 275.3 del Text refós de la Llei de Municipal i de 

r Construcciones SL i a l’entitat 

Notificar aquest decret a la Direcció Facultativa de l’obra, Dilmé-Fabré arquitectes.  

se d’un acte administratiu de tràmit 
no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs”. 

explica que cal acabar la biblioteca. Fa notar que l’adjudicació de les obres 
da pendent l’adjudicació del mobiliari. 

Diu que al maig de 2012 es va pagar el deute total a l’empresa i que hi han hagut reunions 
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Afegeix que al gener de 2013 l’empresa canvia de gestors i que es va tornar a parlar sobre 
el tema per resoldre’l. Comenta que inicialment l’empresa no tenia capacitat per fer les 
obres.  
 
Demana disculpes per la urgència amb què s’ha de tractar aquest tem
 
Explica que s’han hagut d’estimar les al·legacions i iniciar l’expedient per resoldre el 
contracte i diu que caldrà buscar una altra empresa per acabar les obres.
 
Insisteix en què cal que l’equipament s’acabi i que es pugui posar en marxa.
 
El Sr. Solà ressalta que s’ha passat la moció mitja hora abans de començar el Ple, tot i que 
no estan en contra de què això es tiri endavant.
 
Això no obstant, diu que té alguns dubtes:
 

- Sobre com es van articular el reconeixement de deutes i calendari de pagaments.
- Fa esment a la data de 30 de maig de 2012 (quan es fa el pagament de tot el deute 

pendent) i diu que van transcorre 8 mesos i ja no es podia reclamar a l’empresa. 
Pregunta si això no ho va dir cap tècnic.

- Import pendent de la subvenció de la Generalitat d
perden 45.000 € de les millores valorades.

- Pagament del deute en data 30 de maig de 2012. Quan totes les converses amb 
l’empresa i el decret d’alcaldia requerint l’acabament és del mes de novembre. 
Exposa que no s’ha portat bé 

 
Afegeix que el vot del seu grup serà d’abstenció.
 
El Sr. Cusidó també es queixa de la urgència
expedient que no els quadren. 
 
Demana uns aclariments en relació a la part de subvenció penden
s’estimin les al·legacions perquè va en contra dels interessos de l’Ajuntament.
 
Anuncia que votarà en contra de la moció.
 
La Sra. Julià diu que no està ni en contra, ni a favor.
 
L’alcalde dóna la paraula al secretari qui respon al Sr. Solà que el pagament del total del 
deute es va fer el maig de 2012, per tant 12 mesos després de la data de recepció parcial de 
les obres, i que difícilment es podia requerir dintre dels primers v
del 2011 l’acabament de les obres a la constructora quan l’Ajuntament no li havia pagat la 
part efectivament executada abans del maig de 2011. 
Afegeix que per això, acreditada la suspensió de les obres per causes imputables a 
l’Ajuntament –amb la manca de pagament de la part executada
indemnitzant a la constructora tal i com estableix la legislació de contractes. 
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Afegeix que al gener de 2013 l’empresa canvia de gestors i que es va tornar a parlar sobre 
el tema per resoldre’l. Comenta que inicialment l’empresa no tenia capacitat per fer les 

Demana disculpes per la urgència amb què s’ha de tractar aquest tema. 

hagut d’estimar les al·legacions i iniciar l’expedient per resoldre el 
contracte i diu que caldrà buscar una altra empresa per acabar les obres. 

Insisteix en què cal que l’equipament s’acabi i que es pugui posar en marxa.

ressalta que s’ha passat la moció mitja hora abans de començar el Ple, tot i que 
no estan en contra de què això es tiri endavant. 

Això no obstant, diu que té alguns dubtes: 

Sobre com es van articular el reconeixement de deutes i calendari de pagaments.
Fa esment a la data de 30 de maig de 2012 (quan es fa el pagament de tot el deute 
pendent) i diu que van transcorre 8 mesos i ja no es podia reclamar a l’empresa. 
Pregunta si això no ho va dir cap tècnic. 
Import pendent de la subvenció de la Generalitat de 140.000 

€ de les millores valorades. 
Pagament del deute en data 30 de maig de 2012. Quan totes les converses amb 
l’empresa i el decret d’alcaldia requerint l’acabament és del mes de novembre. 
Exposa que no s’ha portat bé aquest expedient. 

Afegeix que el vot del seu grup serà d’abstenció. 

també es queixa de la urgència i afegeix que hi ha diversos extrems d’aquest 
expedient que no els quadren.  

Demana uns aclariments en relació a la part de subvenció pendent i diu que no entén que 
s’estimin les al·legacions perquè va en contra dels interessos de l’Ajuntament.

Anuncia que votarà en contra de la moció. 

diu que no està ni en contra, ni a favor. 

L’alcalde dóna la paraula al secretari qui respon al Sr. Solà que el pagament del total del 
deute es va fer el maig de 2012, per tant 12 mesos després de la data de recepció parcial de 

difícilment es podia requerir dintre dels primers vuit mesos des del maig 
l’acabament de les obres a la constructora quan l’Ajuntament no li havia pagat la 

part efectivament executada abans del maig de 2011.  
, acreditada la suspensió de les obres per causes imputables a 

amb la manca de pagament de la part executada- cal resoldre el contracte 
indemnitzant a la constructora tal i com estableix la legislació de contractes. 
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Afegeix que al gener de 2013 l’empresa canvia de gestors i que es va tornar a parlar sobre 
el tema per resoldre’l. Comenta que inicialment l’empresa no tenia capacitat per fer les 

hagut d’estimar les al·legacions i iniciar l’expedient per resoldre el 
 

Insisteix en què cal que l’equipament s’acabi i que es pugui posar en marxa. 

ressalta que s’ha passat la moció mitja hora abans de començar el Ple, tot i que 

Sobre com es van articular el reconeixement de deutes i calendari de pagaments. 
Fa esment a la data de 30 de maig de 2012 (quan es fa el pagament de tot el deute 
pendent) i diu que van transcorre 8 mesos i ja no es podia reclamar a l’empresa. 

e 140.000 €. Planteja que es 

Pagament del deute en data 30 de maig de 2012. Quan totes les converses amb 
l’empresa i el decret d’alcaldia requerint l’acabament és del mes de novembre. 

afegeix que hi ha diversos extrems d’aquest 

t i diu que no entén que 
s’estimin les al·legacions perquè va en contra dels interessos de l’Ajuntament. 

L’alcalde dóna la paraula al secretari qui respon al Sr. Solà que el pagament del total del 
deute es va fer el maig de 2012, per tant 12 mesos després de la data de recepció parcial de 

mesos des del maig 
l’acabament de les obres a la constructora quan l’Ajuntament no li havia pagat la 

, acreditada la suspensió de les obres per causes imputables a 
cal resoldre el contracte 

indemnitzant a la constructora tal i com estableix la legislació de contractes.  
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L’alcalde explica que la situació estava embarrancada pels pagaments, que s’ha hagut de 
buscar una solució definitiva, que és la que ha proposat 
l’equipament és superior a les nostres possibilitats, i que és impossible que puguin haver
cinc persones treballant i que
Diu que el que es fa avui es afrontar la situació per desencallar la paralització de les obres i 
que la inaugurarà l’Ajuntament en Ple.  
 
El Sr. Solà diu que l’obra és faraònica i que ell es posa a disposició de l’equip de govern 
per redimensionar l’equipament.
 
El Sr. Cusidó reitera que votaran en contra de la moció perquè lesiona els interessos 
econòmics municipals. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb set vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC i PSC, quatre abstencions dels regidors de CIU i
contra dels regidors de la CEV.
 
 
14.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes de novembre
D2013AJUN001230 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar. 
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 D2013AJUN001159 
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L’alcalde explica que la situació estava embarrancada pels pagaments, que s’ha hagut de 
na solució definitiva, que és la que ha proposat Secretaria a nivell jurídic, que 

l’equipament és superior a les nostres possibilitats, i que és impossible que puguin haver
ballant i que caldrà redimensionar alguns elements.  

que es fa avui es afrontar la situació per desencallar la paralització de les obres i 
que la inaugurarà l’Ajuntament en Ple.   

diu que l’obra és faraònica i que ell es posa a disposició de l’equip de govern 
per redimensionar l’equipament. 

reitera que votaran en contra de la moció perquè lesiona els interessos 

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

Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

s dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
de novembre que van del número D2013AJUN0001148 

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

19/11/2013 Autorització d'ampliació de places corresponents a 
la llicència municipal de taxi núm. 1 
20/11/2013 Adjudicació contracte menor d'obres per a 
l'execució de les obres de condicionament de la nau vella de Can 
Manyer per a magatzem del museu. 
20/11/2013 LA MASSA - CENTRE DE CULTURA 
VILASSARENC - cessió cadires per la celebració del dia del soci el 
proper 29/11/2013. 
20/11/2013 Celebració de Festa d'aniversari a la Pèrgola de 
Can Rafart. el dia 23/11/2013 a les 11:00h. 
20/11/2013 Cursa  per la Marató de TV3 a Can 
13/12/13 
20/11/2013 Al.legació denúncia expt. P130679455
20/11/2013 Al·legació denúncia de trànsit amb número 
d'expedient P130753545 i vehicle 0739FVV. 
20/11/2013 Adquisició copiadora multifunci
de Serveis Socials, mitjançant renting 
20/11/2013 Proposta sanció segons relació 13048121
20/11/2013 Resolució al.legació segons relació 13007905
20/11/2013 Aprovar un pagament a justific
l'assecadora de la llar d'infants. 
20/11/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
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L’alcalde explica que la situació estava embarrancada pels pagaments, que s’ha hagut de 
ecretaria a nivell jurídic, que 

l’equipament és superior a les nostres possibilitats, i que és impossible que puguin haver-hi 

que es fa avui es afrontar la situació per desencallar la paralització de les obres i 

diu que l’obra és faraònica i que ell es posa a disposició de l’equip de govern 

reitera que votaran en contra de la moció perquè lesiona els interessos 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb set vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC i PSC, quatre abstencions dels regidors de CIU i PP, i dos vots en 

dictats des de la darrera sessió 
D2013AJUN0001148  al 

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

Autorització d'ampliació de places corresponents a 

Adjudicació contracte menor d'obres per a 
l'execució de les obres de condicionament de la nau vella de Can 

CENTRE DE CULTURA 
cessió cadires per la celebració del dia del soci el 

Celebració de Festa d'aniversari a la Pèrgola de 

Cursa  per la Marató de TV3 a Can Rafart dia 

Al.legació denúncia expt. P130679455 
Al·legació denúncia de trànsit amb número 

Adquisició copiadora multifunció pel departament 

Proposta sanció segons relació 13048121 
Resolució al.legació segons relació 13007905 
Aprovar un pagament a justificar per comprar 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
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despeses del 4t. trimestre de la biblioteca. 
20/11/2013 Modificació del pressupost 23_2013 per 
transferència entre partides. 
20/11/2013 Aprovar la relacií I00801 de despeses.
21/11/2013 LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA, vallar finca 
5 parcel·la 106 
21/11/2013 ANTONI SERRA LLAGOSTERA 
menors per reparació d'esquerda a la façana al costat al c/ Manuel 
Moreno, 21 
21/11/2013 MARIA SALOME GATNAU TOLOSA 
d'obres menors per reforma de cuina al c/ Joan Oliver
21/11/2013 Modificació del Calendari Fiscal 2014 aprovat pel 
decret número D2013AJUN001099. 
21/11/2013 Aprovar la relació I00796 de despeses.
21/11/2013 Aprovar la relació I00797 de despeses.
21/11/2013 Aprovar la relació I00798 de despeses.
21/11/2013 Aprovar la relació I00799 de despeses.
21/11/2013 Aprovar la relació I00800 d'ingressos.
21/11/2013 Retorn de l'IBI del carrer Barcelona núm.4 al 
haver-se pagat per duplicat. 
22/11/2013 Bonificació del 50 % en l'import de la licència d'obra 
major Reg. Entrada E2011001248. 
22/11/2013 Aprovar les relacions C00074, C00075 i C00076 de 
bestreta de Serveis Socials. 
22/11/2013 Serveis especials Tots Sants 2013 (Enric del Arca)
25/11/2013 Ajornament/fraccionament de rebuts.
25/11/2013 Aprovar la relació I00802 d'ingressos.
25/11/2013 Aprovació dels dies de vacances de Nadal de 2013 
del personal de l'Ajuntament, ens depenents i l'empresa municipal 
Viserma Serveis i Manteniments SLU. 
25/11/2013 Aprovar la relació I00803 d'operacions no 
pressupostàries. 
25/11/2013 Aprovar la relació I00804 de despeses.
26/11/2013 Desestimació recurs contra liquidació de sanció 
definitiva. 
26/11/2013 Adjucació del contracte de serveis de neteja viària 
urbana d'una part de la via pública de Vilassar de Dalt.
26/11/2013 Aprovació de la participació de l'Ajuntament al 
Programa Treball i Formació adreçat a persones  en atur perceptores 
de la Renda Mínima d'Inserció de la Generalitat de Catalunya.
28/11/2013 Expedient 25 de modificació del pressupost de 
l'exercici 2013 per generació de crèdit. 
28/11/2013 Aprovació expedient i apertura del procediment 
d'adjudicació del contracte de subministrament, arrendament pel 
sistema de "renting", d'un vehicle per a la Policia Local.

28/11/2013 Aprovar la relació de despeses I00805.
28/11/2013 Bonificacions i descompte del 50% de l'IBI per ser 
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Modificació del pressupost 23_2013 per 

Aprovar la relacií I00801 de despeses. 
LAS PINEDAS SAT NÚM. 5613 LTDA, vallar finca 

ANTONI SERRA LLAGOSTERA - llicència d'obres 
aració d'esquerda a la façana al costat al c/ Manuel 

MARIA SALOME GATNAU TOLOSA - llicència 
d'obres menors per reforma de cuina al c/ Joan Oliver-Pere Quart, 1. 

scal 2014 aprovat pel 

Aprovar la relació I00796 de despeses. 
Aprovar la relació I00797 de despeses. 
Aprovar la relació I00798 de despeses. 
Aprovar la relació I00799 de despeses. 
Aprovar la relació I00800 d'ingressos. 
Retorn de l'IBI del carrer Barcelona núm.4 al 

Bonificació del 50 % en l'import de la licència d'obra 

Aprovar les relacions C00074, C00075 i C00076 de 

Sants 2013 (Enric del Arca) 
Ajornament/fraccionament de rebuts. 
Aprovar la relació I00802 d'ingressos. 
Aprovació dels dies de vacances de Nadal de 2013 

untament, ens depenents i l'empresa municipal 

Aprovar la relació I00803 d'operacions no 

Aprovar la relació I00804 de despeses. 
Desestimació recurs contra liquidació de sanció 

Adjucació del contracte de serveis de neteja viària 
urbana d'una part de la via pública de Vilassar de Dalt. 

participació de l'Ajuntament al 
Programa Treball i Formació adreçat a persones  en atur perceptores 
de la Renda Mínima d'Inserció de la Generalitat de Catalunya. 

Expedient 25 de modificació del pressupost de 

Aprovació expedient i apertura del procediment 
d'adjudicació del contracte de subministrament, arrendament pel 
sistema de "renting", d'un vehicle per a la Policia Local. 

la relació de despeses I00805. 
Bonificacions i descompte del 50% de l'IBI per ser 
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familia nombrosa. 
28/11/2013 Compensació de la 4a fracció de l'IBI corresponent 
al 2012 al haver pagat per duplicat la 3a. 
28/11/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses dels jocs escolars. 
28/11/2013 Adjudicació del contracte de serveis de 
manteniment i reparació de la via pública, espais públics i edificis 
municipals de Vilassar de Dalt. 
28/11/2013 Resolució recurs segons relació 13048896
28/11/2013 Recurs taxa entrada vehicles 
28/11/2013 Que al Camí de la Costa, 9 no hi ha cap vorera que 
s'hagi de travessar per entrar el vehicle per tant no correspon la taxa 
d'entrada de vehicles. 
28/11/2013 Adjudicació contracte menor de serveis per 
l'elaboració de la relació i valoració de llocs de treball, i disseny d'un 
manual d'avaluació de la productivitat. 
29/11/2013 Expedient 26 de modificació de crèdit del 
pressupost 2013, per transferència de crèdit entre partides.
29/11/2013 SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN SA 
d'obres de millora dels servei elèctric existent i alli
electriques aèries la zona del supermercat Sorlidiscau a la Riera de 
Targa, 47. 
29/11/2013 GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA 
Llicència d'obres per obrir rasa per instal·lar escomesa de gas al c/ 
Sant Genis, 1 
29/11/2013 ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL 
Llicència d'obres per obertura, reposició de rasa i estesa de linia 
subterrania de Baixa tensio a 400 V a instal·lar al c/ Pons i Arenas per 
desplaçament de línia. 
29/11/2013 Acord incoació expts. segons relació 13051287
02/12/2013 MA & DO SCP - Suspensió cautelar i immediata 
d'obres sense ajustar-se a llicència al c/ Anselm Clavé, 7
02/12/2013 Acolliment a la bonificació fiscal IBI per família 
nombrosa 
02/12/2013 Oferiment de venda a favor de l'Ajuntament del 
nínxol 1450. 
02/12/2013 Donar de baixa temporal la Taxa de Brossa 
Industrial de la nau del c/ Bilbao, 9, degut al tancament temporal de la 
mateixa. 
02/12/2013 Oferiment de venda de nínxol. 
02/12/2013 Incoació expts. 13049880 
02/12/2013 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses de la Gent Gran de Can Rafart per setembre, octubre, 
novembre i desembre. 
02/12/2013 Procediment Sancionador derivat d'una infracció de 
l'ordenança municipal sobre la protecció de la convivència ciutadana i 
prevenció d'actuacions antisocials. 
03/12/2013 I.E. SANT JORDI SCCL - cessió materials per 
cursa  per la Marató de TV3 a Can Rafart dia 13/12/13
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Compensació de la 4a fracció de l'IBI corresponent 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Adjudicació del contracte de serveis de 
manteniment i reparació de la via pública, espais públics i edificis 

Resolució recurs segons relació 13048896 

Que al Camí de la Costa, 9 no hi ha cap vorera que 
icle per tant no correspon la taxa 

Adjudicació contracte menor de serveis per 
l'elaboració de la relació i valoració de llocs de treball, i disseny d'un 

Expedient 26 de modificació de crèdit del 
pressupost 2013, per transferència de crèdit entre partides. 

SUPERFICIES DE ALIMENTACIÓN SA - llicència 
d'obres de millora dels servei elèctric existent i alliberar de linies 
electriques aèries la zona del supermercat Sorlidiscau a la Riera de 

GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG SA - 
Llicència d'obres per obrir rasa per instal·lar escomesa de gas al c/ 

ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SL - 
Llicència d'obres per obertura, reposició de rasa i estesa de linia 
subterrania de Baixa tensio a 400 V a instal·lar al c/ Pons i Arenas per 

expts. segons relació 13051287 
Suspensió cautelar i immediata 

se a llicència al c/ Anselm Clavé, 7 
Acolliment a la bonificació fiscal IBI per família 

Oferiment de venda a favor de l'Ajuntament del 

Donar de baixa temporal la Taxa de Brossa 
Industrial de la nau del c/ Bilbao, 9, degut al tancament temporal de la 

 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses de la Gent Gran de Can Rafart per setembre, octubre, 

Procediment Sancionador derivat d'una infracció de 
l'ordenança municipal sobre la protecció de la convivència ciutadana i 

cessió materials per 
sa  per la Marató de TV3 a Can Rafart dia 13/12/13 
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A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera
ordinària del mes de novembre 
D2013MUSE000032 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar.
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03/12/2013 Fraccionament IBI-2013. 
03/12/2013 Aprovar la relació I00806 de despeses.
03/12/2013 Aprovar la relació C00150 de bestreta de Serveis 
Tècnics. 
03/12/2013 Aprovar la relació I00807 d'ingressos.
04/12/2013 cessió material divers per la celebracio de la Festa 
de Nadal pel dia 21/12/2013. 
05/12/2013 Obres d'obertura de rasa per instal·lar escomesa 
de gas al c/Sant Antoni, 11 
05/12/2013 Obres d'obertura de rasa per instal·lar escomesa 
de gas al c/ Del Pi, 12 
05/12/2013 Obres d'obertura de rasa per instal·lar escomesa 
de gas al c/ Sant Antoni, 13 
05/12/2013 Expedient 27 de modificació del pressupost de 
l'exercici de 2013 per generació de crèdit per augment dels ingressos.
09/12/2013 Aprovar la relació C00077 de bestreta de Serveis 
Socials. 
09/12/2013 Adjudicació del contracte de serveis 
d'assessorament jurídic en matèries puntuals. 
09/12/2013 Serveis extraordinaris novembre 2013
09/12/2013 Acceptació d'ajudes del Programa complementari 
d'urgència social 2013. 
09/12/2013 Aprovar la relació C00151 de bestreta de Serveis 
Tècnics. 
09/12/2013 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 
recurs contenciós administratiu 524/2013. 
09/12/2013 Designa d'advocat en el RCA 596/2013.
09/12/2013 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 
recurs contenciós administratiu 607/2013. 
09/12/2013 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 
recurs contenciós administratiu 598/2013. 
09/12/2013 Procediment Sancionador derivat d'una infracció de 
l'ordenança municipal sobre la protecció de la convivència ciutadana i 
prevenció d'actuacions antisocials. 

09/12/2013 Aprovar la relació I00808 de despeses.
09/12/2013 Aprovar la relació I00809 d'ingressos.
09/12/2013 Aprovar la relació I00810 d'operacions no 
pressupostàries. 
11/12/2013 Compensació de deutes 

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera
e novembre que van del número D2013MUSE00002

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar. 
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Aprovar la relació I00806 de despeses. 
Aprovar la relació C00150 de bestreta de Serveis 

Aprovar la relació I00807 d'ingressos. 
cessió material divers per la celebracio de la Festa 

Obres d'obertura de rasa per instal·lar escomesa 

Obres d'obertura de rasa per instal·lar escomesa 

Obres d'obertura de rasa per instal·lar escomesa 

Expedient 27 de modificació del pressupost de 
l'exercici de 2013 per generació de crèdit per augment dels ingressos. 

Aprovar la relació C00077 de bestreta de Serveis 

racte de serveis 

Serveis extraordinaris novembre 2013 
Acceptació d'ajudes del Programa complementari 

Aprovar la relació C00151 de bestreta de Serveis 

Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

Designa d'advocat en el RCA 596/2013. 
Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

Procediment Sancionador derivat d'una infracció de 
l'ordenança municipal sobre la protecció de la convivència ciutadana i 

Aprovar la relació I00808 de despeses. 
Aprovar la relació I00809 d'ingressos. 
Aprovar la relació I00810 d'operacions no 

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
D2013MUSE000029 al 

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
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D2013MUSE000029 
D2013MUSE000030 
D2013MUSE000031 
D2013MUSE000032               04/12/2013

  
 
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes de novembre
D2013EMIS000023 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar.
  
 D2013EMIS000022 

 D2013EMIS000023 

 
A continuació es dóna compte dels decrets del Consorci del Teatre dictats des de la darrera 
sessió ordinària del mes 
D2013TEAT000038 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar. 
 
 D2013TEAT000036 
 D2013TEAT000037 
 D2013TEAT000038 

 
 
15.- Precs i preguntes. 
 
Torn de precs 
 
El Sr. Solà  declara que, com és costum de cada any, el seu grup no farà ni precs ni 
preguntes i afegeix que vol felicitar a tot el municipi
festes i animar-los a què participin en tots els actes que s’han organitzat.
 
 
El Sr. Cusidó manifesta que vol comentar dos aspectes:
 

1. La rotonda de l’entrada del poble
en compte que hi ha vehicles especials com els de MAIVISA que han
allà. 

 
2. Paret del mercat vell. 

arreglar la paret o posar
terrabastall. Planteja que es posi ni que sigui un plafó petit de 
anuncis. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

26/11/2013 Aprovar la relació C00087 de bestr
03/12/2013 Aprovar la relació I00140 de despeses del museu.
04/12/2013 Aprovar la relació I00139 d'ingressos.

D2013MUSE000032               04/12/2013 Aprovar les operacions no pressupostàries del 
Museu 

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió 
e novembre que van del número D2013EMIS0000

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
n pogut consultar. 

 29/11/2013 Aprovar les operacions de despesa de l'emissora 
municipal. 
29/11/2013 Aprovar les operacions no pressupostàries de 
l'emissora municipal. 

A continuació es dóna compte dels decrets del Consorci del Teatre dictats des de la darrera 
sessió ordinària del mes de novembre que van del número D2013TEAT0000

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
gidors han pogut consultar.  

04/12/2013 Aprovar la relació I00133 de despeses.
04/12/2013 Aprovar la relació I00134 d'ingressos.
04/12/2013 Aprovar la relació I00135 d'operacions no 
pressupostàries. 

declara que, com és costum de cada any, el seu grup no farà ni precs ni 
preguntes i afegeix que vol felicitar a tot el municipi, desitjar que tots passin unes bones 

participin en tots els actes que s’han organitzat.

que vol comentar dos aspectes: 

La rotonda de l’entrada del poble: Diu que és molt estreta perquè no s’ha tingut 
en compte que hi ha vehicles especials com els de MAIVISA que han

Paret del mercat vell. Comenta que es va treure el plafó que hi havia  i que caldria 
arreglar la paret o posar-hi alguna cosa perquè sembla que hi hagi hagut allà un 
terrabastall. Planteja que es posi ni que sigui un plafó petit de 
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Aprovar la relació C00087 de bestreta del museu. 
Aprovar la relació I00140 de despeses del museu. 
Aprovar la relació I00139 d'ingressos. 
Aprovar les operacions no pressupostàries del 

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió 
D2013EMIS000022 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 

A continuació es dóna compte dels decrets del Consorci del Teatre dictats des de la darrera 
D2013TEAT000036 al 

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

Aprovar la relació I00133 de despeses. 
Aprovar la relació I00134 d'ingressos. 
Aprovar la relació I00135 d'operacions no 

declara que, com és costum de cada any, el seu grup no farà ni precs ni 
desitjar que tots passin unes bones 

participin en tots els actes que s’han organitzat. 

: Diu que és molt estreta perquè no s’ha tingut 
en compte que hi ha vehicles especials com els de MAIVISA que han de passar per 

Comenta que es va treure el plafó que hi havia  i que caldria 
hi alguna cosa perquè sembla que hi hagi hagut allà un 

terrabastall. Planteja que es posi ni que sigui un plafó petit de fusta per penjar-hi 
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L’alcalde respon en relació al tema de la rotonda i diu que ho estan arranjant.
 
A continuació el Sr. Cusidó
Riera, víctima d’una malaltia que la va tenir apartada 
 
Comenta que va ser una d’aquelles persones que sempre han estat a totes, una persona 
senzilla però molt solidària i pencaire, que va ser presidenta del Casal de Can Rafart i que 
va col·laborar amb totes i cadascuna de les associaci
Comissió de Festes, Carnestoltes, Sant Antoni, Associació contra el Càncer i altres.
 
Afegeix que ha estat un exemple clar del que moltes vegades s’anomena l’esperit 
vilassarenc, la base de l’associacionisme del poble i del p
 
Exposa que volen expressar
poble, que tant ha estimat al llarg de tota la seva vida.
 
Per acabar diu aquestes paraules: 
del teu poble de Vilassar.  
 
 
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 al tema de la rotonda i diu que ho estan arranjant.

Sr. Cusidó explica que la setmana passada va morir la Sra. Rosa Manent i 
Riera, víctima d’una malaltia que la va tenir apartada de la vida associativa.

Comenta que va ser una d’aquelles persones que sempre han estat a totes, una persona 
senzilla però molt solidària i pencaire, que va ser presidenta del Casal de Can Rafart i que 
va col·laborar amb totes i cadascuna de les associacions: la Colla de Geganters, la 
Comissió de Festes, Carnestoltes, Sant Antoni, Associació contra el Càncer i altres.

Afegeix que ha estat un exemple clar del que moltes vegades s’anomena l’esperit 
vilassarenc, la base de l’associacionisme del poble i del país. 

que volen expressar-li l’agraïment del Ple municipal, en representació del seu 
poble, que tant ha estimat al llarg de tota la seva vida. 

Per acabar diu aquestes paraules: Gràcies Rosa per tot el que has fet per nosaltres, en nom 
 

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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L’alcalde respon en relació al tema de la rotonda i diu que ho estan arranjant. 

explica que la setmana passada va morir la Sra. Rosa Manent i 
de la vida associativa. 

Comenta que va ser una d’aquelles persones que sempre han estat a totes, una persona 
senzilla però molt solidària i pencaire, que va ser presidenta del Casal de Can Rafart i que 

ons: la Colla de Geganters, la 
Comissió de Festes, Carnestoltes, Sant Antoni, Associació contra el Càncer i altres. 

Afegeix que ha estat un exemple clar del que moltes vegades s’anomena l’esperit 

l’agraïment del Ple municipal, en representació del seu 

Gràcies Rosa per tot el que has fet per nosaltres, en nom 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 

Xavier Godàs Pérez 


