Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 2/2014

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
ORDINÀRIA
30 de gener de 2014.
2014
de les 20:00h.
20:00 a les 00:25 h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

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
Cesar Carmona Laso
Laura Julià Cantallops
Autoritzats:

Gustau Roca Priante

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2013..
2. Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva dels Pressupostos
Generals per a l'exercici 2014.
3. Inici i aprovació de l'expedient de contractació per a la gestió del servei públic del
cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
4. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva
definitiva del Pla de Comunicació.
5. Adhesió a la Xarxa de Projectes de Participació infantil al municipi i creació del Consell
Municipal dels infants.
6. Aprovació del Pla de convivència i civisme.
7. Moció dels grups municipals GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i els altres que es vulguin
afegir per l'elaboració d'un cens d'habitatges permanentment desocupats, propietat
d'entitats financeres i sol·licitud al SAREB de la relació d'habitatges inclosos en el seu
actiu amb referència cadastral de Vilassar de Dalt
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8. Suspensió
sió del termini de resolució d'un expedient de resolució d'un contracte d'obra amb
la mercantil Imvaur Construcciones SL.
9. Moció dels grups municipals GEVD, CiU, OXV, CEV, ERC, PSC i els altres que es
vulguin afegir en defensa del dret a les dones a decidir
decidir sobre la interrupció voluntària del
seu embaràs.
10. Moció dels grups municipals GEVD, CiU, OXV, CEV, ERC, PSC i els altres que es
vulguin afegir en suport a Acció Cultural del País Valencià i a l'arribada de les emissions
de Catalunya Ràdio i TV3 al País
P Valencià.
11. Presentació de l'informe de la Defensora de la Ciutadania corresponent a l'exercici
2013.
12. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013.
13. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
14. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 19 de desembre de 2013.
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària de 19
de desembre de 2013.
El Sr. Oliva diu que ha passat unes esmenes ortogràfiques a Secretaria.
A continuació se sotmet l’acta a aprovació i s’aprova per unanimitat.

2.- Resolució de les al·legacions presentades i aprovació definitiva dels Pressupostos
Generals per a l'exercici 2014.

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000014
Assumpte

Resolució de les al·legacions presentades i aprovació
a
definitiva dels Pressupostos Generals
per a l’exercici 2014.
Relació de fets

1. En sessió ordinària del Ple de la Corporació de 28 de novembre de 2013 es va aprovar
inicialment el Pressupost General i la plantilla de personal per a l’exercici de 2014.
2. L’expedient del Pressupost General es va sotmetre a informació pública per un termini
de 15 dies hàbils mitjançant anunci publicat al BOP del dia 5 de desembre de 2013,
2013 i la
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plantilla de personal mitjançant anunci de la mateixa data publicat al BOP,
BOP i al DOGC
del dia 3 de desembre 2013.
3. Durant el terminii d’informació pública s’han presentat, un escrit del Sr. Joan Alfons
Cusidó i Macià en representació del Grup municipal Corporació Electoral Vilassarenca
(CEV) en data 24 de desembre de 2013, (RE2014000064).
4. L’expedient del Pressupost general, conté la documentació i els annexos previstos al
Real decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
locals
5. Secretaria, Intervenció i Recursos Humans, han emès un informe conjunt que consta a
l’expedient.
Fonaments de dret

1. En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels
organismes i empreses
mpreses que l’integren, conformen
confor
als seus estatuts o al document
fundacional.
2. La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162 a
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals;
local ; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles
3, 19 i 22 dell RDL 2/2007, de 28 de desembre pel que s’aprova el Text refós de la Llei
general d’estabilitat pressupostària.
pressupostària
3. El Pressupost del Centre Teatral i Cultural La Massa també es presenta per a la
l seva
aprovació pel Ple de la Corporació, si bé, d’acord amb la normativa vigent, no forma
part del Pressupost General.
4. Forma part també d’aquest expedient el pressupost de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal Viserma Serveis i Manteniments
Manteniments SLU, que no es considera una
unitat pública en termes de comptabilitat nacional, i per tant no consolida.
consolida
5. L’article
’article 90.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que
correspon a cada corporació
orporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost,
pressup
la plantilla
que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual.
Proposta d’acord

1. Desestimar les al·legacions,
al·legacions presentades pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià en
representació del Grup municipal Corporació
Corporació Electoral Vilassarenca (CEV) en data 24
de desembre de 2013, amb registre d’entrada E2014000064.
E201
2. Aprovar definitivament el Pressupost general per a l’exercici de 2013
13 que, resumit per
capítols i per cadascun dels corresponents organismes, consorci
consorci i empresa que
l’integren, és el següent:
Ajuntament de Vilassar de Dalt

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol

Descripció

Any 2014
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I
II
III
IV
V
VI
VII

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS

4.808.700,00
100.000,00
2.438.008,00
2.558.555,00
2.863.601,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
12.818.864,00

ESTAT DE DESPESES
Descripció
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Any 2014
4.092.926,02
4.212.585,00
683.000,00
669.850,00
832.100,00
811.382,98
68.000,00

ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

0,00
1.449.020,00
12.818.864,00

Emissora Ràdio Vilassar de Dalt

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

Any 2014
0,00
0,00
2,00
97.892,36
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
100.894,36

ESTAT DE DESPESES
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII

Descripció
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Any 2014
85.714,36
12.080,00
100,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
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VIII
IX

ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

0,00
0,00
100.894,36

Museu Arxiu Municipal

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

Any 2014

2,00
74.843,43

60.000,00

134.845,43

ESTAT DE DESPESES
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

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

Any 2014
50.470,43
24.375,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
134.845,43

Centre Teatral i Cultural ‘La Massa’.

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Descripció
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

Any 2014
0,00
0,00
18.000,00
123.048,74
40.100,00
5.000,00
0,00
0,00
186.148,74
48,74
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ESTAT DE DESPESES
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

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

Any 2014
117.048,74
61.800,00
2.300,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
186.148,74

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

ESTAT D’INGRESSOS
Descripció
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

Any 2014
152.082,91
88.026,82
556.450,00
796.559,73

ESTAT DE DESPESES
Descripció
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES

Any 2014
221.242,31
102.381,60
361.000,00
684.623,91

3. Aprovar la plantilla de personal.
4. Aprovar definitivament les Bases d’execució del Pressupost general per a 2014.
2014
5. Publicar el Pressupost general per a l’exercici de 2014 de forma resumida per capítols
en el BOPB, taulell d’anuncis i web municipal.
6. Notificar aquest acord, en la part que els afecta, a tots els qui han presentat al·legacions.
al·legacions
7. Indicar que contra l’aprovació
l’aprovació definitiva d’aquest pressupost, es pot interposar
directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos des de la
publicació de l’edicte referit al punt anterior, davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia
Just
de Catalunya.

El Sr. Oliva diu que hi ha hagut una al·legació que s’ha desestimat en base a l’informe que
han elaborat Secretaria, Intervenció i Recursos Humans.
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El Sr. Rucabado manifesta que aquests pressupostos són continuistes i que manquen
decisions.
Diu que durant l’exercici 2013 s’ha tingut sort perquè gràcies a l’expedient de Can Nolla
l’Ajuntament ha ingressat una quantitat de diners per maquillar la seva realitat financera
finance i
també perquè s’ha pogut acollir als plans estatals per fer front a les despeses pendents de
pagament a proveïdors.
Comenta que CIU creu que s’ha perdut una magnifica oportunitat per sanejar
l’Ajuntament i que s’ha perdut el tren per concebre un ajuntament
ajuntament adaptat als nous temps i
s’ha perdut l’esperança de què l’equip de govern, tal com va prometre, sàpiga planificar i
redefinir l’organigrama municipal per poder afrontar el futur amb un mínim de garanties
per a sobreviure.
Afegeix que amb aquesta manera
manera de treballar s’està projectant tota la problemàtica
organitzativa de l’ajuntament cap al 2015 o més enllà i que només s’ha aconseguit tapar
forats i augmentar el deute que aquest govern deixarà en herència.
Manifesta que tant aquests pressupostos com els
els anteriors, no responen ni a la realitat ni a
les necessitats de context econòmic i social de Vilassar de Dalt, allarguen els problemes
financers del Consistori, no aporten cap mesura que faci pensar que les coses de
l’Ajuntament han canviat respecte dels
dels governs anteriors i demostren que l’equip de
govern segueix donant cops a cegues sense saber quines mesures s’ha de prendre per a
reconduir l’extrema i delicada situació econòmica de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Anuncia que votaran en contra de la moció.
m
El Sr. Cusidó diu que a l’informe conjunt de Secretaria, Intervenció i Recursos Humans, hi
ha apartats on no s’interpreta el que la CEV vol dir i ho vol aclarir. Comenta que
l’al·legació té dos eixos:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

No negociació de la plantilla en el marc de la Mesa General de Negociació., que és el lloc
preceptiu regulat per l’EBEP.
Crèdit insuficient de determinats llocs que tampoc s’han negociat. Explica que quan
s’extingeixen les places per acomiadament es destinen els diners a altres pagaments de la plantilla
plantil i
que això no és correcte perquè s’hauria de fer la rebaixa corresponent.
Retribució de l’arxivera.
l’arxivera. Pregunta en quin lloc es troba en el pressupost i demana que es
regularitzi la seva situació formalitzant un dels nous contractes de jubilats pel Decret 5/2013.
Feina dels 4 acomiadats.
acomiadats. Comenta que no s’ha negociat la feina que realitzaven les quatre persones
acomiadades i que s’ha assumit per altre personal.
Manca de concreció de les places,
places, com la periodista que està adscrita a l’Emissora municipal i està
est
realitzant tasques de comunicació per a l’Ajuntament o l’administrativa adscrita al Consorci de la
Massa, que està fent tasques per a l’organisme autònom i per a l’Ajuntament. Afegeix que s’ha de
concretar a cada pressupost.
Funcionalització del personal.
persona . Diu que hi ha molt personal laboral que està realitzant tasques que
haurien de ser de funcionari com Recaptació, Rendes, Secretaria, Urbanisme...
Diu que no s’ha incorporat la referència a la Llei 9/2013,
9/2013, pagament a 30 dies.

Anuncia que votaran en contra
ntra de la moció donat que hi ha coses que s’han quedat sense contestar.
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La Sra. Julià manifesta que votarà en contra de la moció.

El Sr. Oliva comenta que la intervenció de CIU ha sigut derrotista i li pregunta que què
farà quan surti la liquidació del pressupost 2013.
Pel que fa als plans estatals diu que s’hi han pogut acollir perquè s’han fet les coses bé.
Manifesta que els pressupostos són expansius perquè es disposa d’ingressos que permeten
millorar els serveis dels ciutadans i que és el que toca fer en aquests moments pensant en el
benestar dels vilassarencs.
Pel que fa a la intervenció del Sr. Cusidó, diu que totes les qüestions de la seva al·legació
han sigut contestades.
Referent a l’arxivera, aprofita l’ocasió per donar-li
donar li dóna les gràcies, donat
do
que per només
uns 200 € al mes porti l’arxiu municipal des de fa 16 anys.
Afegeix que es paga amb indemnitzacions incloses en la corresponents partida i que la
persona afectada ha dit que ho continuarà fent sense cobrar mentre no se la substitueixi.
Diu
iu que l’assignació de funcions quedarà resolta amb la valoració de llocs de treball que
permetrà encarrilar totes les qüestions que estan pendents.
Comenta que el pagament a 30 dies no forma part de pressupost.

El Sr. Rucabado puntualitza que la seva intervenció
intervenció ha sigut realista amb les dades que
tenen i que quan tinguin les dades de la liquidació 2013 ja es veurà.
Insisteix en què a l’exercici 2013 s‘ha incrementat més el deute del que hi havia i que
grècies als plans estatals han pogut pagar factures a proveïdors.
Comenta que la ràtio d’endeutament de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt està per sobre del
140 %.
Diu que si es tanca l’exercici 2013 amb excedent, CIU ho celebrarà, ja que voldrà dir que
alguna cosa s’haurà fet bé, tot i que tampoc és un motiu
motiu per estar molt contents ja que els
excedents són tan dolents com els dèficits, tenint en compte que l’any 2013 o 2014 s’ha
aplicat un augment de la fiscalitat del poble de Vilassar de Dalt molt gran i no s’explicarà
que per una banda es pugin els impostos
impost i per l’altra sobrin diners.
Puntualitza que el capítol I i II dels pressupost estan com sempre, quan totes les
administracions estan retallant els costos de personal i despesa corrent.
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crèdit pressupostari necessari
El Sr. Cusidó referent al tema de l’arxivera diu que manca un crèdit
i que aquesta situació es pot regularitzar fent un contracte, mitjançant el RDL 5/2013.
També diu que aquesta persona està fent una feina de manipulació de dades (LOPD) sense
cap relació contractual i que això s’hauria de regularitzar.
regular

El Sr. Oliva diu que no s’incrementa el deute sinó que es transforma en préstec a llarg
termini i que l’excedent és el que deu la Generalitat, que no paga les subvencions.
Li diu al Sr. Cusidó que el tema de l’arxivera fa setze anys que hi és i que
qu quan ell era
regidor, ja estava inclosa dintre de la partida d’indemnitzacions.

El Sr. Rucabado diu que el Sr. Oliva barreja les dades econòmiques per donar el resultat
que l’interessa però que no és real.

pretensió era regularitzar la situació.
El Sr. Cusidó insisteix en què la seva pretensió

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 7 vots a favor des regidors del GEVD,
OXV, ERC i PSC i 6 vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP.

3.- Inici i aprovació de l'expedient de contractació per a la gestió
gestió del servei públic del
cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000015
Assumpte

Inici i aprovació de l’expedient de contractació per a la gestió del servei públic del
de
cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
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Relació de fets

1. El Ple de data 28 de juliol de 2011 va acordar aprovar l’inici de l’expedient per la
prestació d’aquest servei públic i va designar els membres de la Comissió d’Estudi
encarregada d’examinar i validar la documentació necessària per a l’establiment del
servei.
2. El Ple de data 28 de juny de 2012 va aprovar inicialment l’establiment del servei
públic de cementiri municipal i serveis funeraris (tanatori/crematori) de Vilassar de
Dalt, així com la documentació que integra l’expedient: la Memòria justificativa, el
Projecte d'establiment i el projecte de Reglament del servei, el Plec de clàusules
d’explotació i prescripcions tècniques i l’avantprojecte d’obres aquest expedient. Al
mateix temps, es va acordar sotmetre a informació pública l’expedient i donar
audiència als interessats.
3. El dia 12 de maig de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
aprovar definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Vilassar de Dalt, i en data 31 de maig de 2013 va acordar la seva publicació a
l’efecte d’executivitat (DOGC núm. 6474 de data 7 d’octubre de 2013).
2013
4. El Ple de data 27 de juny de 2013 va resoldre les al·legacions presentades durant el
període d’informació pública i va aprovar definitivament l’establiment del servei i
la documentació que integra l’expedient.
5. El dia 22 de julioll de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va
aprovar definitivament el Pla Especial Urbanístic per la concreció d’usos i
ordenació volumètrica del nou cementiri i tanatori/crematori
tanatori/crematori de Vilassar de Dalt
(DOGC núm. 6481,, de 16 d’octubre de 2013).
6. El dia 5 de desembre de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar definitivament
l’expedient d’ocupació directa dels terrenys qualificats com a sistema
d’equipaments comunitaris i part de sistema viari, situats en el Pla Parcial
Urbanístic de Vallmorena
Vallmorena II, definit en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM);; per tal de destinar-los
destinar los al nou cementiri, tanatori/crematori de Vilassar de
Dalt.
7. El dia 19 de desembre de 2013 es va formalitzar l’acta d’ocupació directa dels
terrenys d’anterior referència.
referèn
8. En data 16 de gener de 2014 el Registrador de la Propietat ha inscrit l’acta
d’ocupació directa a favor de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a títol de propietari
dels terrenys.
9. Aprovat definitivament l’expedient d’establiment del servei públic de cementiri
cem
i
dels serveis funeraris (tanatori/crematori) de Vilassar de Dalt, i obtinguda la
propietat dels terrenys on es vol implantar aquest servei ja es pot procedir a la seva
licitació.
10. Vist l’informe conjunt de secretaria i d'intervenció de data 20 de gener de 2014.
Fonaments de dret
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Art. 8 i 275 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector
Sector Públic (en endavant
TRLCSP), relatius al contracte de gestió de serveis públics.
Art. 110 del TRLCSP relatiu a l’aprovació de l’expedient; i articles 157 i següents del
TRLCSP relatius al procediment obert.
L'òrgan de contractació d’aquest expedient és el Ple d’acord amb la Disposició addicional
addici
segona, apartat 2on, dell Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TR
TRLCSP); i segons
l’art. 52.1.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei municipal
pal i de règim local de Catalunya.
Proposta d’acord

1. INICIAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei
públic de cementiri municipal i serveis funeraris (tanatori/crematori) de Vilassar de Dalt,
mitjançant la modalitat
tat de concessió, acreditada la necessitat d’aquests serveis i segons els
plecs de clàusules aprovats definitivament en sessió plenària de 27 de juny de 2013.
2. ACTUALITZAR ell plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques quant a
la superfície del Complex funerari que consta a la clàusula primera, apartat tercer, essent la
darrera segons topogràfic de 15 d’octubre de 2013, de 11.237 m2, dels quals 2.457 m2
corresponen
ponen a la zona on s’ubicarà el cementiri (clau Ef c) i la resta, 8.760 m2,
corresponen al recinte del cementiri (clau Ef c0), on s’ubicarà el tanatori/crematori. Fent
constar expressament, que un cop tramitada l’ocupació directa de la finca i efectuada en
data 16 de gener de 2014 la seva inscripció al Registre de la Propietat, el domini de la
mateixa correspon a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (s’adjunta a l’annex I plànol
actualitzat i certificat de domini del Registre de la Propietat).
expedient de contractació per a la gestió del servei públic de cementiri
3. APROVAR l’expedient
municipal i serveis funeraris (tanatori/crematori) de Vilassar de Dalt.
4. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el perfil de
contractant l’anunci de licitació, per a que durant el termini de trenta dies hàbils a comptar
des de l’endemà de la publicació de la licitació al BOPB, es puguin presentar proposicions
que estimin pertinents,
nents, ampliant el termini establert a la clàusula 27.1 del plec.

La Sra. Ninet explica que es tracta de la culminació del procés de l’expedient del
cementiri, que es va iniciar l’any 2011, que ha suposat un procés urbanístic, amb
l’aprovació definitiva del POU i un expedient per a l’establiment del servei,
servei i que avui
finalitza
tza amb la licitació del complex funerari.
El Sr. Solà comenta que es tracta d’una moció de tipus administratiu i anuncia que votaran
a favor de la moció.
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El Sr. Cusidó diu que la CEV està a favor del projecte i de fer un complex funerari, però
que està en contra respecta a la seva la ubicació.
Fa notar que no han presentat al·legacions en tot el procediment i que no han dificultat en
cap moment la tramitació d’aquest expedient.
Anuncia que s’hi abstindran, tot i que econòmicament creuen que és positiu.
La Sra. Julià manifesta que es tracta d’una bona iniciativa, que és positiu però que tampoc
està d’acord amb la ubicació.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors del
GEVD, OXV, ERC, PSC i CIU i 3 abstencions dels regidors de la CEV i PP.

4.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Pla de Comunicació.

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000016

Assumpte: Resolució d’al·legacions i aprovació definitiva del Pla de Comunicació.
Relació de fets

1. Per acord de Ple adoptat en sessió ordinària de 28 de novembre de 2013, es va aprovar
inicialment el Pla de Comunicació.
2. Sotmès l’expedient a informació pública s’han presentat 2 escrits d’al·legacions:
1. El dia 18 de desembre de 2013, un escrit per part del Sr. Francesc Solà i Xifra, en
representació del grup municipal de Convergència i Unió (CiU), amb núm. de
registre d’entrada E2013003520.
2. El dia 7 de gener de 2014 –enviat
enviat per correu administratiu en data 18 de desembre
de 2013-,, un escrit per part del Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en representació
del grup municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV), amb núm. de
registre d’entrada E2014000104.
3. Per part de Secretaria-Intervenció
Secretaria Intervenció s’ha emès informe en data 16 de gener de 2014,
on s’indica que cal aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i ús dels
mitjans de comunicació municipals pels regidors i els grups municipals de la
corporació i que, en el seu defecte, tots els mitjans de comunicació de
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l’Ajuntament haurien de garantir la igualtat de condicions d’accés i ús per tots els
regidors i grups municipals de la corporació.
4. L’Àrea de Comunicació ha emès informe en data 20 de gener de 2013 on proposa
estimar parcialment les al·legacions presentades per CIU en el sentit d’incorporar
al Pla el Decàleg de les bones pràctiques de la comunicació local pública. Això no
obstant planteja que es desestimin la resta d’al·legacions que
que presenten tenint en
compte que la transparència ja s’inclou al Pla com un dels objectius juntament amb
l’eficàcia, l’eficiència i la participació (punt 3), que la prioritat del Departament de
Comunicació, tal i com s’especifica al Pla, és informar al ciutadà
ciu
i el més
important, arribar a tothom, i que l’objectiu és oferir una informació imparcial,
transparent i que llueixi per la seva credibilitat, amb professionalitat i sense
utilitzar cap dels mitjans locals per fer propaganda electoral fora de campanya.
campanya
5. En aquest informe també es proposa desestimar les al·legacions presentades per la
CEV, tenint en compte que el Pla està obert a les aportacions dels partits i que des
de Comunicació sempre s’ha tingut en compte l’espai per a l’expressió de tots els
grups
ps (Connecta’t, debat a bat...).

Proposta d’acord

1. Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Francesc Solà i Xifra, en
representació de CIU, en el sentit d’incorporar al text del Pla de Comunicació el
Decàleg de les bones pràctiques de la comunicació local pública.
2. Desestimar la resta d’al·legacions formulades per CIU.
3. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en
representació de la Corporació Electoral Vilassarenca.
4. Aprovar definitivament el Pla de Comunicació.
Comun
5. Publicar el Pla de Comunicació al Web municipal.

El Sr. Yelo explica que la CEV i CIU han presentat dues al·legacions contra el Pla de
Comunicació, les quals s’han desestimat.
Agraeix el to constructiu de les al·legacions i ofereix diàleg per millorar
millorar el Pla.
Afegeix que, en relació a les al·legacions de CIU, s’ha estimat la inclusió del decàleg de les
bones pràctiques.
El Sr. Solà manifesta que al ple de novembre ja va dir que el Pla no tenia res a veure amb
el que esperava CIU i que era un pla de treball del departament de comunicació i que per
això van fer les al·legacions.
Pel que fa a l’informe de Secretaria-Intervenció
Secretaria Intervenció diu que en relació a la seva demanda de
transparència i la seva relació amb la ciutadania es diu que només poden fer constar la
conformitat en l’adopció de mesures per garantir la transparència de l’acció pública.
p
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Afegeix que sobre la necessitat de millorar la participació ciutadana en els òrgans de gestió
es respon que els grups municipals ja són presents en els de l’Emissora, però que no es diu
res sobre participació ciutadana, ni sobre la participació en els altres mitjans.
Afegeix que és una bona proposta incorporar-ho
incorporar ho dintre del Consell de Cultura.
Referent a l’informe del Departament de Comunicació diu que s’esperaven més.
Afegeix que cal planificació i execució per després fer l’avaluació.
Insisteix que és més un pla de treball per al departament que un Pla de Comunicació i que
per això anuncia que votaran en contra de la moció.
El Sr. Cusidó diu que aquest pla es podria transformar en un reglament, però que, això no
obstant, ha quedat aclarit a l’informe.
l’in
Manifesta que manca el compliment de la legalitat pel que fa a l’ús dels mitjans públics de
comunicació i la inclusió de la CUP.
Comenta que l’informe de Secretaria conclou dient que tots els mitjans garantiran la
igualtat de les condicions d’accés i ús de tots els regidors i grups municipals.
Diu que no estan d’acord amb la resolució d’alguna al·legació que ha interposat la CEV i
que per això anuncia que votaran en contra de la moció.
La Sra. Julià manifesta que està d’acord i que votarà a favor de
de la moció.
El Sr. Yelo li diu al Sr. Cusidó que des de l’ajuntament sempre s’ha garantit l’ús dels
mitjans de manera igual per a tots els grups municipals i que pel que fa a la inclusió de la
CUP diu que falta que la CUP tingui l’espai web que està inclòs
inclò dins del Pla de
comunicació i que ja li farà arribar al seu responsable.
Manifesta que hi ha moltes coses a millorar, tot i que poc a poc s’han anat introduint
novetats i millores.
Afegeix que s’està en una línea ascendent tot i els pocs recursos dels que
q es disposen i
felicita als treballadors, ja que fa 4 anys hi havia 5 persones a comunicació i ara n’hi ha
tres.
El Sr. Solà afegeix que les xarxes socials han influenciat molt i que està d’acord que amb
el personal que hi ha la feina que es fa és correcta.
corr
Felicita la millora que ha fet la comunicació de l’Ajuntament.
El Sr. Cusidó diu que en cap cas discuteix la millora, però que sí demana la participació en
condicions d’igualtat.
Afegeix que en el Pla manca el pressupost i l’execució del calendari.
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L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 8 vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC, PSC i PP i 5 vots en contra dels regidors de CIU i CEV.
5.- Adhesió a la Xarxa de Projectes de Participació infantil al municipi i creació del
Consell Municipal
nicipal dels infants.

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000017

Assumpte: Adhesió a la Xarxa de Projectes de Participació infantil al municipi i creació
del Consell Municipal dels infants.
Relació de fets

L’any 1997 diversos municipis de la província de Barcelona van començar a desenvolupar
projectes de participació infantil, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
D’aleshores ençà altres municipis
municipis s’han anat sumant amb nous projectes de participació
infantil, basant-se
se en els mateixos principis i prenent com a referència experiències ja
consolidades.
L’Àrea d’Educació de la Diputació de Barcelona va impulsar l’elaboració conjunta d’un
document
ent de referència que explicita els objectius, valors i principis compartits i es va
posar en funcionament un espai web per difondre els continguts dels projectes de
participació infantil.
La participació infantil és una eina fonamental per a l’exercici de
de la democràcia, alhora que
acompleix una funció educativa que té com a finalitat formar els infants en els valors i
donar-los
los l’oportunitat d’exercir els principis de respecte, solidaritat, tolerància, igualtat de
gènere, acceptació de la diversitat i dels
dels límits raonats, i en general, de tots aquells valors
que contribueixin a configurar el joc democràtic.
Per part de l’Ajuntament, i tenint en compte que en el Ple de 25 d’octubre de 2012 ja es va
aprovar al Projecte Educatiu de Poble, es considera interessant
interessant continuar el seu
desenvolupament i incloure un àmbit de participació infantil.
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord

1. Sol·licitar l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Projectes de Participació infantil
al municipi.
2. Aprovar la creació del Consell Municipal d’Infància integrat per alumnes de 5è i 6è
de primària de les tres escoles de Vilassar de Dalt.
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3. Constituir el Consell Municipal dels Infants.
4. Desenvolupar aquest línia de participació a través del Projecte Educatiu de Poble.
5. Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

La Sra. Ruhí,, diu que des del 2012 hi ha el Projecte Educatiu de Poble, en el que s’està
treballant i on hi ha un grup impulsor molt potent, amb més de 20 persones implicades.
implicades
Explica que aquest projecte es va distribuir en tres comissions per tal de poder tenir més
lleugeresa.
Manifesta que un dels tres temes era la possibilitat de crear el Consell de la Infància, ja que
entre els consells que hi ha al poble, faltava la veu dels infants a les propostes.
Afegeix que aquesta idea va tenir molt bona acollida a les tres escoles de primària (5è i 6è),
que la Diputació de Barcelona ha col·laborat, assessorant i fent formació a les escoles i que
les famílies han respost molt positivament.
positi
Diu que si avui s’aprova aquesta moció, la creació del consell serà el 6 de febrer i es farà
un acte solemne a la sala de plens de l’Ajuntament.
A continuació comenta que s’han desenvolupat a Catalunya aquests consells inspirats en el
projecte, Laa Ciutat del Infants , del pedagog italià Francesco Tonucci, posat en marxa a la
ciutat de Fano.
Afegeix que és un òrgan de participació infantil, quina missió és canalitzar les seves
opinions, idees, propostes, queixes i fer-les
fer
arribar a l’Ajuntament.
El Sr. Solà diu que molts municipis barcelonins ja han desenvolupat, amb el suport de la
Diputació, projectes de participació infantil.
Manifesta que posar en comú experiències és més que positiu, i que l’adhesió a la xarxa de
projectes de participació infantil
infantil que impulsa la Diputació és una bona oportunitat de
millorar com a poble.
Anuncia que donen ple suport a la moció i que votaran a favor.
El Sr. Cusidó manifesta que està d’acord en la moció.
La Sra. Julià diu que també està d’acord amb la moció.
L’alcalde
’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

6.- Aprovació del Pla de convivència i civisme.

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
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Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000018

Assumpte: Aprovació del Pla de convivència i civisme
Relació de fets

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt va aprovar definitivament l’Ordenança de Convivència
Ciutadana en la sessió plenària del dia 19 de desembre de 2013.
Es té el ferm compromís de concebre el municipi des de la perspectiva d’una comunitat
subjecte de drets i deures, implicada i participativa respectes dels quefers quotidians de la
Vila, una comunitat capaç de garantir unes bones relacions de convivència i la cura del
propi
opi entorn, l’espai que és de tots i totes.
En aquest compromís han de convergir les diferents realitats vilassarenques: el propi
Ajuntament i els serveis municipals, les empreses i el comerç, les entitats socials i
culturals, i la ciutadania en general des
des de la responsabilitat intransferible de cadascú.
En aquest sentit s’ha elaborat el Pla de convivència i civisme, que incorpora la campanya
municipal Implica’t, per treballar col·lectivament la responsabilitat compartida en la cura
de l’espai públic i l’entorn de Vilassar, de manera que es millori en civisme i en la qualitat
de les relacions de convivència.
Aquesta campanya ha estat dissenyada conjuntament entre les regidories de Via Pública,
Medi Ambient, Educació i Serveis Socials, i la col·laboració de la Policia Local.
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord

1. Aprovar el Pla de convivència i civisme.
2. Desenvolupar la campanya Implica’t.
3. Notificar aquest acord a les regidories de Via Pública, Medi Ambient,
Am
Educació i
Serveis Socials, i a la Policia Local.

La Sra. Ninet explica que es tracta de l’aprovació inicial del Pla, que inclou la campanya
en la qual han treballat conjuntament varies regidories.
Comenta que es farà difusió mitjançant tríptics porta a porta i cartells per tot el municipi i
que la campanya municipal neix amb la voluntat de treballar col·lectivament en la cura de
l’espai públic i l’entorn de Vilassar de Dalt, de manera que millorem en civisme i en les
relacions de convivència.
lica que l’objectiu genèric es promoure la conciència, la pertinència i la cura respecte
Explica
del municipi i l’entorn urbà i natural.
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A continuació esmenta la col·laboració del tècnic de Medi Ambient que és qui ha dissenyat
el logo.
Diu que hi haurà tres fases:
-

Via pública.
Parcs i equipaments públics.
Reciclatge.

Puntualitza que s’ha de fer alguna cosa davant la manca de civisme i afegeix que aquesta
campanya pot ajudar molt i que s’ha d’anar tots a una.
El Sr. Solà diu que en principi hi estan d’acord però vol
vol puntualitzar una sèrie de coses.
Comenta que aquesta és una moció que inicialment parlava de campanya municipal i que
ha derivat en un Pla de Convivència i Civisme. Diu que algunes coses del Pla queden
coixes:
-

L’Ordenança de residus va quedar penjada i s’ha de reactivar amb aquest Pla.
Elaboració d’un mapa d’incivisme.
Reforç de les mesures de mediació ciutadana lligades més a l’oficina del defensor o a una oficina de
drets civils.
Anar cap a un treball de mesures socials substitutòries.
Incorporar al Pla
la programes sobre usos de l’espai urbà.
Tema de la prevenció associada a la funció de la Policia Local.

Ofereix el seu suport per treballar-hi.
treballar
El Sr. Cusidó anuncia que votaran a favor i manifesta el seu desig de què aquest Pla
funcioni.
Afegeix que cal un compromís amb la societat i també s’ofereix a col·laborar.
La Sra. Julià diu que és un pas cap endavant i que votarà a favor de la moció. Afegeix s
podrien prendre més mesures i s’ofereix per contribuir en aquest tema.
La Sra. Ninet dóna les gràcies a la CEV i al PP i a CIU li diu que moltes de les coses que
ha comentat entren dintre de la campanya i que la Policia s’ha implicat molt en la
campanya.
L’alcalde diu que vol recordar que l’Ordenança de la Convivència que es va aprovar al Ple
de gener definitivament
efinitivament ha de ser una peça d’aquest Pla i que s’ha de poder concretar com
a un element restaurador i no sancionador.
Pel que fa a la Policia Local diu que cal un canvi en el servei perquè sigui una Policia de
proximitat.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
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7.- Moció dels grups municipals GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i els altres que es
vulguin afegir per l'elaboració d'un cens d'habitatges permanentment desocupats,
propietat d'entitats financeres i sol·licitud al SAREB de la relació d'habitatges
inclosos en el seu actiu amb referència cadastral de Vilassar de Dalt

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

Moció presentada per: Varis
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000019

Assumpte: Moció dels grups municipals GEVD, CiU, OXV, ERC, PSC i els altres que es
vulguin afegir per l’elaboració d’un cens d’habitatges permanentment desocupats,
propietat d’entitats financeres i sol·licitud al SAREB de la relació d'habitatges inclosos en
el seu actiu amb referència
ferència cadastral de Vilassar de Dalt.
Relació de fets

L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones a causa de
dificultats econòmiques sobrevingudes, que els impedeix poder cobrir les seves necessitats
més bàsiques. Aquesta
esta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front
a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre de 2013, a
Catalunya ja s’ha arribat a les
l 96.927 execucions hipotecàries.
Segons l’informe presentat pel Col·legi de Registradors de la propietat, només durant l’any
2012 la banca va quedar-se
se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits
hipotecaris per dia hàbil.
Ens trobem davant d’una situació d’emergència habitacional i les administracions locals no
disposen de recursos per fer front a la problemàtica, que contrasta amb els milers de pisos
en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries.
Cal que les administracions actuïn per tal que es possibiliti l’accés a l’habitatge de tots
aquells ciutadans que se’n veuen exclosos.
La Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge de Catalunya, estableix com a utilització anòmala
d’un habitatge la seva desocupació
desoc
permanent i injustificada.
Es considera necessari poder determinar quins habitatges del nostre municipi es troben en
aquesta situació, propietat de les entitats financeres, per tal de poder actuar; així com
sol·licitar a la SAREB la relació d'habitatges
d'habitatges inclosos en el seu actiu amb referència
cadastral de Vilassar de Dalt.
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
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Proposta d’acord
1.

Encarregar als Serveis Tècnics Municipals que elaborin una relació d’habitatges permanentment
desocupats propietat d’entitats financeres.

2. Sol·licitar a la SAREB la relació d'habitatges inclosos en el seu actiu amb referència
cadastral de Vilassar de Dalt.
3. Notificar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals.

El Sr. Lorca exposa que, tal com diu
diu la moció, s’està patint una crisi des de l’any 20072007
2008 i que està afectant a moltes famílies del territori i a algunes de Vilassar de Dalt.
Explica que és per aquest motiu que es vol iniciar la tasca de detectar quines vivendes
poden ser susceptibles de formar part d’una bossa per ser utilitzades de cara a donar
habitatge a aquelles persones que estiguin en situació més desafavorida.
Afegeix que es demanarà també a la SAREB que faciliti la relació d’habitatges que ells
tenen.
Comenta que en principi laa idea és obtenir la informació via cadastral i de Sorea (consums
alts d’aigua).
El Sr. Solà comenta que en els darrers mesos molts ajuntaments han aprovat mocions
relatives a sancionar bancs per ser propietaris de pisos buits. Diu que CIU creu que
l’aplicació
cació de sancions no resol la problemàtica de les famílies que estan en risc d’exclusió
social.
Puntualitza que aquestes famílies necessiten habitatges a preus inferiors dels del mercat i
que és el que s’ha de buscar.
Manifesta que la Llei d’habitatge hauria
haur de tenir 5 objectius:
-

Registre d’habitatges buits i inspecció.
Pla Municipal pel dret a l’habitatge.
Impulsar polítiques de foment de rehabilitació dels habitatges que estiguin en mal estat mitjançant
subvencions o una oferta de subrogació de l’administració
l’administració en l’execució de les obres.
Elaborar programes de mediació i cessió, de buscar convenis amb entitats financeres com han fet
altres ajuntaments.
Impulsar mesures com les de caràcter fiscal, incentivant bonificacions d’ocupació social i
penalitzant laa desocupació injustificada.

Anuncia que donaran tot el suport a la moció tot i que el que s’ha de fer és un Pla de
foment de l’ocupació social dels habitatges de Vilassar de Dalt i diu que esperen que es
desenvolupi en un futur no molt llunyà.
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El Sr. Cusidó comenta que a la Comissió Informativa ja van demanar ampliar aquesta
moció a prendre mesures econòmiques contra els bancs i que se li va contestar que el que
primer es volia fer és recollir la informació i que això seria una segona fase.
Puntualitza que
ue no es van afegir com a grup a la moció perquè ho havien de decidir
internament i que ara s’afegeixen a la moció i anuncia que votaran a favor.
La Sra. Julià dice que en líneas generales estaría de acuerdo con la moción, en la parte de
obtener el listadoo de los pisos que pertenecen a entidades financieras,
financieras pero no está de
acuerdo en obligar a ningún banco a ceder sus pisos, ni en multarles por tener pisos
desocupados.
Anuncia que se abstendrá.
El Sr. Lorca diu que de les primeres
prime
dades de les que es disposa,
posa, hi ha entre 8 i 10
habitatges que estan en poder d’entitats financeres i que creuant les dades amb Sorea,
només hi ha un habitatge que en els darrers 6 mesos no ha tingut consum.
Afegeix que es tracta d’una tasca feixuga i posa com a exemple el que està
e
fent
l’ajuntament de Terrassa.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i una abstenció de la regidora del PP.
8.- Suspensió del termini de resolució d'un expedient de resolució d'un contracte
d'obra amb la mercantil Imvaur Construcciones SL.

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000020

Assumpte: Suspensió del termini de resolució d’un expedient de resolució d’un contracte
d’obra amb la mercantil Imvaur Construcciones SL.
SL

Relació de fets

1. En sessió ordinària del
de Ple de 19 de desembre de 2013 es va acordar 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,
L
i amb
els efectes de l’article 222.4 de la LCSP.
LCSP
2. Efectuat el tràmit d’audiència als interessats, i emès un informe--proposta sobre les
mateixes en data 21 de gener de 2013,
2013 procedeix elevar tot l’expedient a la Comissió
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Jurídica Assessora de la Generalitat
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,
nya, quina tramesa va tenir lloc el dia 24 de gener de 2014.
3. L’article 42.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, determina –a falta
de normativa específicaespecífica que el transcurs del termini de 3 mesos des de l’inici sense
dictar-se
se resolució produeix la seva caducitat.
caducitat. En aquest sentit, l’article 11 de la Llei
5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora, estableix que si el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora té caràcter preceptiu i és determinant per a la
resolució del procediment, l’òrgan que tramita
tr
el procediment –el
el PlePle pot suspendre el
termini de resolució fins que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen o fins
que hagi transcorregut el termini per a emetre’l.
Fonaments de dret

1. L’article 42.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
2. L’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.
3. L’òrgan de contractació és el Ple de conformitat amb la Disposició Addicinal segona,
punt
nt 2, de la LCSP; i l’article 52.2.n) del Text refós de la Llei de Municipal i de Règim
Local de Catalunya. Per tant, el Ple és l’òrgan competent per acordar la suspensió del
termini per resoldre l’expedient.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Informativa, es proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
Proposta d’acord

1. Suspendre el termini de resolució de l’expedient de resolució d’un contracte d’obra
amb la mercantil Imvaur Construcciones SL, fins que la Comissió Jurídica Assessora
emeti el dictamen o fins que hagi transcorregut el termini per a emetre’l, de conformitat
amb l’article 11 de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora
2. Notificar aquest acord a Imvaur Construcciones SL, Millennium Insurance Company,
ltd., i a la direcció facultativa –Dilmé-Fabré arquitectes- com a persones jurídiques
interessades, indicant que contra el mateix, podran interposar recurs de reposició, amb
caràcter potestatiu, o interposar directament recurs contenciós administratiu.

El Sr. Yelo diu que, tal com diu la moció, es tracta de suspendre temporalment aquest
procés perquè pugui arribar la resolució.
Afegeix que es tracta d’un pas més per al tancament de les obres de la Biblioteca i per
engegar amb el mobiliari.
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El Sr. Solà diu que com a procediment administratiu no hi ha cap problema i que hi
votaran a favor, però que, això no obstant, els preocupa saber que la resolució suposa la
pèrdua de 52.000 € de la part de millores, més el repàs
repàs de les obres mal executades.
Diu que entén que aquest procediment obliga a fer una memòria justificativa i que, per
tant, se sabrà el cost real tant pel que fa als repassos com a les partides pendents
d’executar.
El Sr. Cusidó manifesta que van votar en contra quan va sortir això en el seu moment
perquè
rquè entenien que l’estimació parcial de les al·legacions anava en contra dels interessos
municipals.
Afegeix que com que ara es tracta és la suspensió perquè no passi el termini i no hi ha res
econòmic, s’hi abstindran.
La Sra. Julià manifesta que està d’acord
d
amb la moció.
El Sr. Yelo diu que ja li farà arribar aquesta memòria justificativa al Sr. Solà.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC, PSC, CIU i PP i 2 abstencions dels regidors de la CEV.
9.- Moció dels grups municipals GEVD, CiU, OXV, CEV, ERC, PSC i els altres que
es vulguin afegir en defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció
voluntària del seu embaràs.

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Moció presentada per: Varis
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000022

Assumpte: Moció dels grups municipals GEVD, CiU, OXV, CEV, ERC, PSC i els altres
que es vulguin afegir en defensa del dret a les dones a decidir sobre la interrupció
voluntària del seu embaràs.

La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits
socials atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la
seva pràctica.
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs (IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas endavant
en el dret de les dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut
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d'Autonomia de Catalunya. Aquesta llei serà es basa en terminis i no en supòsits com
l'anterior aprovada l'any 1985 (perill per a la vida o la salut de
de la dona embarassada,
presumpció de defectes del fetus i violació)
El ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón,
Ruiz Gallardón, va presentar el
desembre passat l'esborrany de la Llei d'avortament. Aquest document suposa una retallada
i una agressió
sió envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El ministre,
juntament amb els sector més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona
que decideix interrompre el seu embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos,
pretenen decidir sobre el cos de les dones i coartar la seva llibertat de decisió.
Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar que
aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment
momen de la
seva vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.
Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el Ministre de Justícia, per
restringir l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions
precàries
ries que posaran el risc de la salut de les dones i afavorirà les desigualtats socials ja
que els viatges a països on permetin l'IVE a terminis, només se’ls podran permetre aquelles
dones que puguin assumir-ne
ne la despesa econòmica.
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals ideològics
impulsats pels sectors ultraconservadors.
Atès tot el que s’ha exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt acorda
el següent:
Proposta d’acord

Primer.- Instar al Ministeri
Ministeri de Justícia la retirada de l'avantprojecte de la llei d'avortament
ja que suposa una regressió en els drets de les dones.
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua
tipificada dins el Codi Penal.
Tercer.- Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura
de prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió sexual.
Quart.- Instar la implantació d'un programa específic d’acompanyament i atenció integral
inte
a les dones que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs.
Cinquè.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés,
amb la major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia de
Catalunya.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència
del Congrés de Diputats i al ministre de Justícia.
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La Sra. Ruhí explica que la Llei del 2010 de salut sexual, reproducció i interrupció de
l’embaràs va serr un pas endavant respecte a l’anterior llei de l’any 1985.
Comenta que aquest projecte de llei, tal com diuen les veus dels experts europeus i de la
Generalitat, és un pas enrere, ja que la llei anterior no portava cap mena de problema i se
seguia amb rigor
or i serietat.
Afegeix que és una provocació el fet que les dones no puguin exercir el seu dret.
Comenta que el que es proposa és la petició de la retirada d’aquest avantprojecte i de què
segueixi vigent la llei de 2010.
El Sr. Solà diu que donat que el govern de la Generalitat s’ha posicionat en contra de
l’esborrany, ells també hi donaran suport.
Manifesta que no és la resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya, que entenen
que era més correcta i que deia que la solució passa per la prevenció i no per l’actuació
posterior.
El Sr. Cusidó diu que li donen suport a la moció i que el seu vot serà positiu.
La Sra. Julià dice que se siente muy orgullosa del ministro de Justicia
usticia del Gobierno
Español,
spañol, el Sr. Alberto Ruiz Gallardón, ya que está cumpliendo
cumpliendo con el programa electoral
del Partido Popular y todos sus votantes lo sabían porque en todo momento se dijo que se
llevaría a cabo esta reforma.
Manifiesta que el presidente del Gobierno ha dicho que se reunirá con todo el que quiera
tratar este tema y que aceptará modificaciones y cambios constructivos.
Puntualiza que se trata de un anteproyecto de ley y dice que no entiende este revuelo.
Se ofrece a hacer llegar propuestas a la presidenta del partido de Cataluña.
La Sra. Ruhí li diu a la Sra. Julià que el que volen és que es deixi la llei que hi ha, que ja
està consolidada.
La Sra. Julià dice que la ley anterior también funcionaba y también estaba consolidada.
consolidada
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i 1 vot en contra de la regidora del PP.
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10.- Moció dels grups municipals GEVD, CiU, OXV, CEV, ERC, PSC i els altres que
es vulguin afegir en suport a Acció Cultural del País Valencià i a l'arribada de les
emissions de Catalunya
alunya Ràdio i TV3 al País Valencià.

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

Moció presentada per: Varis
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000021

Assumpte: Moció dels grups municipals GEVD, CiU, OXV, CEV, ERC, PSC i els altres
altre
que es vulguin afegir en suport a Acció Cultural del País Valencià i a l’arribada de les
emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al País Valencià.

Les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 han pogut arribar al País Valencià gràcies a
l’esforç i al treball que han fet molts ciutadans a través d’Acció Cultural del País Valencià
(ACPV).
Ara, però, després d’un llarg procés de setge per part del govern de la Generalitat
Valenciana i del govern espanyol del Partit Popular, aquests han aconseguit el seu objectiu
pel qual ACPV s’ha vist obligada a deixar d’emetre el senyal que permetia les emissions
de Catalunya Ràdio fins ara en aquest territori.
ACPV ha rebut una comunicació del govern espanyol amb la qual s’insta a tancar les
emissions i anuncia que l’entitat pot rebre dues multes per valor d’un milió d’euros, pel fet
d’haver instal·lat estacions radioelèctriques sense autorització i utilitzat freqüències
radioelèctriques sense autorització.
La continuïtat d’aquestes emissions són de vital importància per a la normalització del
català en el conjunt del seu àmbit lingüístic, i de les relacions entre Catalunya i el País
Valencià. D’altra banda, davant del fet que cada dia tenim accés a més mitjans
mitja en llengües
i continguts ben diversos, la resposta d’un govern no pot ser mai la censura d’un canal en
particular, sinó garantir l’accés dels ciutadans a la més àmplia oferta, com a mostra de
pluralitat informativa i de llibertat d’expressió.

És per tots aquests motius que el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa
l’aprovació dels següents acords:
Proposta d’acord
PRIMER. Manifestar el nostre rebuig a les pressions exercides per part del Govern
valencià i espanyol sobre Acció Cultural del País Valencià.
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SEGON. Expressar el nostre convenciment que les emissions de Catalunya Ràdio i TV3 al
País Valencià són una mostra de normalitat en l’exercici de la llibertat d’expressió, la
pluralitat informativa i la promoció de la llengua.
TERCER. Fer arribar aquest acord al Ministeri d’Indústria, al Govern de Catalunya, al de
la Generalitat Valenciana i a ACPV.

El Sr. Yelo diu que la moció és molt clara i que es tracta del punt culminant del Govern
Valencià per a l’abolició total dels mitjans de comunicació
comunicació en català a la Comunitat
Valenciana.
Explica que l’esforç perquè Cataluntya Radio i TV3 estigués present en el territori ha estat
de molts ciutadans de València.
Comenta que hi ha dues emissores que ara utilitzen aquestes freqüències (música bakalao
bakala i
un Iman).
Afegeix que a Catalunya ningú rebutja els mitjans en castellà.
El Sr. Solà diu que el seu vot ha de ser ferm i contundent contra les actuacions dels
governs de l’Estat i de la Generalitat Valenciana per aquesta persecució del català i dels
mitjans
itjans de comunicació en català a València.
Puntualitza que les dades diuen que hi ha hagut 10 canals en català tancats en els últims
dos anys a València.
Comenta que donen total suport a Acció Cultural.
Afegeix que els fets demostren la voluntat que té el govern de l’Estat i el valencià sobre la
cultura catalana.
El Sr. Cusidó diu que estan totalment d’acord en la moció.
La Sra. Julià dice que le sorprende lo que les gusta hablar de España para querer irse en un
año.
Puntualiza que se han sacado porqué estaban colocadas ilegalmente y que la gente puede
seguir escuchando Catalunya Radio y viendo TV3 por internet.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i un vot en contra de la regidora
re
del PP.
11.- Presentació de l'informe de la Defensora de la Ciutadania corresponent a
l'exercici 2013.
L’alcalde agraeix la feina feta per la defensora, que ha estat un èxit.

27

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

Comenta que primer la defensora explicarà el seu informe i que després intervindran els
grups municipals.
La defensora anuncia que farà un resum que es penjarà al web.
A continuació fa lectura de la part del document que fa referència als agraïments.
Comenta que aquesta tasca la fa de manera voluntària i sense remuneració de cap tipus.
Fa notar que els ciutadans tenen uns drets i uns deures.
Destaca l’ajut que ha rebut i la importància de ser conscient de què no se sap tot, que s’ha
de saber callar i escoltar davant del ciutadà, acceptar les crítiques i reconèixer que ens
e
podem equivocar, i demanar perdó.
Diu que hi ha vegades en què els tècnics posen les coses en marxa, però que en altres
ocasions van molt a poc a poc.
Exposa que a nivell intern van intentar facilitar a la gent la manera de fer arribar les
queixes.
També diu que fa suggeriments als tècnics i a Alcaldia i regidors.
A continuació llegeix i comenta el seu informe.
ELS COMPROMISOS COM A DEFENSORA

La Defensa ciutadana té com a objectiu vetllar pels drets dels ciutadans i ciutadanes en
relació a l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes que en depenen.
Ha de complir les seves funcions amb independència i objectivitat; ha d’examinar i
proposar que es revisin i executin
xecutin amb celeritat resolucions justes a les queixes formulades.
En aquest punt l’Administració, organismes i empreses que depenen de l’Ajuntament han
d’auxiliar amb caràcter preferent i urgent la Defensora de la Ciutadania en les seves
funcions.
Le seves funcions són:
Defensar tota persona que se senti menystinguda, sigui per abusos de poder o per una
mala administració. Perquè tothom té dret a ésser escoltat i mereix una resposta coherent i
justa.
Recordar que tothom ha de ser conscient dels seus
seus deures, però que no hi ha drets sense
deures com a norma bàsica de convivència.
Escoltar tots els suggeriments dels vilassarencs que serveixin per gaudir d’un poble
cívic, net, respectuós i convivencial.
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Enfocar la defensa ciutadana des de l’observació
l’observació de les normes locals i supralocals.
Les intervencions:
Actuar a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa. Actuar
d’ofici, per iniciativa pròpia, quan les circumstàncies ho requereixin.
LA FORMACIÓ I L’ASSESSORAMENT
L’ASSESSOR

Per fer de Defensora cal tenir molta informació i un bon equip al darrere que t’assessori i
orienti sobre legalitat per poder fer una bona feina. En aquest primer any m’ha calgut
escoltar molt i demanar molts consells per donar resposta al vilatà amb
amb objectivitat i actuar
correctament. Tanmateix, he de demanar disculpes pels errors comesos a causa de la
inexperiència i perquè en alguns moments he estat massa impulsiva o poc pacient.
Agraeixo la bona predisposició de la majoria de les persones amb qui
qui he compartit neguits
i formació. Cal dir, però, que hi ha cert escepticisme d’entrada sobre la Defensa Ciutadana
perquè és un fet comú avui en dia la pèrdua d’il·lusió i credibilitat en la política, es
considera que el funcionariat no té ganes de reciclar-se
recicl se per millorar, que la burocràcia és
exagerada i que, en general, no es facilita la vida a la ciutadania.
Malgrat això, he après força aquest any:
He fet les primeres passes amb els “padrins” d’Argentona, l’Alcaldia de Vilassar de Dalt
i el senyor Ramon Martínez, responsable d’informàtica de l’Ajuntament vilassarenc.
He rebut el suport del Fòrum
Fòrum de Síndics, Sindiques, Defensors i Defensores Locals
Loca de
Catalunya, que és l’associació que ens dóna suport en temes legals, dubtes de tota mena i
problemes d’actuació.
He col·laborat amb el Consell Comarcal, la Comissió de Consum de l’Ajuntament de
Mataró i la Plataforma Estafa Banca pel tema de les preferents
preferents i el deute subordinat.
He treballat amb els Mossos d’Esquadra de Premià
Premià de Mar per temes d’atenció a la
víctima, maltractaments i relacions amb la comunitat.
He estat degudament informada pels tècnics
tècnics de l’Ajuntament i Policia Municipal de
Vilassar
ilassar de Dalt, sobre normativa, ordenances i criteris d’actuació en els casos atesos.
I he estat representant la meva institució en els següents espais:
Al Parlament de Catalunya, amb el FòrumSD
FòrumSD per presentar el recull d’informes dels
síndics i síndiques,
diques, defensors i defensores de Catalunya.
A les reunions del Consell de la Vila de Vilassar de Dalt i a les reunions informatives
sectorials.
Al Casal d’Avis de Can Rafart com a convidada per presentar la institució de Defensa
Ciutadana a Vilassar de Dalt, i resumir el contingut de la reunió sobre les preferents i el
deute subordinat.
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En l’entrevista amb la senyora Olga Felis, tècnica
tècnica mediadora de l’Ajuntament de El Prat
del Llobregat, i membre del Consell de Seguretat, Prevenció i Mobilitat de Vilassar.

ACTUACIONS GENERALS DE CARÀCTER INTERN

Facilitar al vilatàà les vies per poder exposar queixes (Oficina Mòbil d’Informació al
Consumidor de la Diputació de Barcelona, Fulls de Reclamació que haurien de tenir tots
els establiments públics i instàncies).
nstàncies).
Atendre els vilatans a l’oficina i respondre els mails.
Mantenir la pàgina
àgina d’entitats amb notificacions sobre els temes que ocupen i preocupen
als vilatans. Passar informació al Departament de Comunicació.
Presentar resums temporals amb
amb reflexions i suggeriments a l’alcaldia i regidors.
Dur a terme reunions inicials amb els caps, regidors i/o tècnics
tècnics de la policia, de territori,
de serveis personals i de comunicació, amb el següent ordre del dia:
1. Presentació de la Defensa Ciutadana
Ciutada i protocols d’actuació.
2. Objectius i plans de millora que s’estan portant a terme a l’àrea de referència.
3. Pla previst d’informació al ciutadà.
4. Informació bàsica que cal que sàpiga la Defensora per donar respostes objectives.
Desenvolupar reunions de seguiment i comunicacions per mail amb l’Alcaldia, regidors,
caps i tècnics per informar sobre els temes que ocupen i preocupen.
ACTUACIONS ESPECÍFIQUES
Afectats per Preferents i Deute Subordinat

Per donar suport a les 120 famílies
famílies vilassarenques afectades per Preferents i Deute
subordinat de Caixa Laietana – Bankia, he hagut d’assistir a reunions, consultar els
assessors i interpretar termes econòmics per facilitar ajut a persones que en un primer
moment no reconeixien que tenien
tenien estalvis afectats o no volien semblar ignorants i estafats
davant dels altres. Vam unir-nos
unir nos a Mataró i es va convidar un representant d’Estafa Banca
per informar i orientar els afectats.
S’han fet 2 assemblees al Museu de Can Banús (12 d’abril i 13
13 de maig), per fer pinya i
donar suport moral.
S’han rebut 30 visites (junt amb la col·laboració de l’oficina del consumidor) per
informar i ajudar a emplenar instàncies.
S’ha mantingut comunicació per mail (50) amb els afectats.
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S’han publicat notificacions
otificacions a través de mail i al blog d’Entitats.
S’ha fet una enquesta de satisfacció amb resposta positiva i agraïment
agraïment per les gestions
realitzades del 10% dels afectats.
Nova ubicació del Mercat Setmanal

El mes de maig de 2013 entren per registre
registre 450 signatures contra el desplaçament del
Mercat Setmanal dels carrers de la Quintana al pàrking de Can Bruguera (efectuat el 31
d’octubre de 2012). Argumenten que ja hi ha prou serveis comercials a la zona de Can
Robinat, i que s’està deixant de banda la
la part de dalt de la Vila (amb una població més
envellida i amb dificultats de mobilitat). Les signatures han estat promogudes per
l’Associació de Veïns de la Galbanya i els comerciants de la zona.
L’ajuntament respon les demandes dels veïns amb una reunió
reunió i amb un informe del
Departament de Serveis Personals que exposa els següents motius favorables al canvi: que
el canvi en la ubicació del Mercat és mínima (escassament 50 metres) i necessària per
evitar molèsties als veïns de la Quintana i millorar les necessitats de logística dels
comerciants setmanals; que es garanteix l’accessibilitat al Pàrking de Can Manyer alhora
que la mobilitat veïnal i de trànsit de la zona; i que es genera una millor sinèrgia comercial
entre el Mercat Setmanal, el Mercat de Can Robinat i el comerç de Can Salvet i el centre
de la Vila.

Suggeriments:
Definir la funcionalitat del Pàrking
Pàrking de Can Manyer, de manera que es faciliti com a
espai públic d’aparcament rotatiu. L’actual fórmula de gestió és obsoleta i força
desconegudaa entre els vilassarencs.
Analitzar la senyalització i la mobilitat puntual de la zona del Mercat, de manera que es
guanyi en seguretat pels vianants i clients, i es permetin parades puntuals de vehicles.

Actuacions policials

Són força recurrents les queixes vinculades a les actuacions policials. Defensa Ciutadana té
recollides queixes per sancions, per tancament de l’oficina policial quan els agents surten a
patrullar, o que denuncien una actitud dels policies més distant i sancionadora
sa
que
educadora.
Hi ha també una preocupació creixent per la planificació de la senyalització viària, sobretot
quan encara hi ha senyalització obsoleta, en mal estat, o senyalització necessària no
instal·lada.
Per regla general, no es poden discutir
discutir tècnicament les sancions. Es pot discutir sobre la
idoneïtat d’algunes o sobre el nivell de gravetat que impliquen, però no és funció de la
Defensora entrar a discutir sobre les infraccions de trànsit que s’hagin produït.

31

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Sí que és preocupant, però,, que el servei públic de policia sigui percebut com un cos a part
de l’Ajuntament, i que una part significativa de la ciutadania consideri que els agents de
policia tenen una actitud poc propera i col·laboradora amb els vilatans.
Suggeriments:
Que laa prefectura del cos elabori una memòria anual de l’activitat policial, centrada en
els serveis a la ciutadania. D’aquesta manera es pot millorar en la informació del conjunt
de les tasques policials i fer aflorar aquelles que no tenen a veure amb el règim
sancionador.
Que es treballi un model de policia de proximitat, adequat a la realitat vilassarenca, i que
sobre aquesta base es refaci el Reglament Local de Policia.
Que, en la línia encetada en la revisió de sancions aplicables sota l’Ordenança de la
Convivència, en què s’han impulsat alternatives socials i pedagògiques a les sancions
econòmiques, convé revisar la cartera de sancions sota potestat de l’autoritat dels agents, i
que en aquelles que sigui possible -per
per potestat municipal, i pel fet que
qu siguin lleus- es
revisin els imports per ajustar-los
ajustar los a la situació econòmica general de la majoria de la
ciutadania.
Que es prioritzin fórmules de mediació social en casos de conflicte veïnal
ve
o en l’ús dels
espais públics.
Que és del tot imprescindible
imprescindible i inajornable que entre els serveis de territori i de policia
es faci una planificació adequada de la senyalització viària necessària: que es renovin les
senyals en mal estat; que es retirin les obsoletes; i que es millori la senyalització en aquells
casos que resulta insuficient.

Transport públic i mobilitat

La desaparició de la línia C31 ha marcat les queixes per qüestions de mobilitat. En aquest
aspecte, es van produir diverses reunions entre els usuaris de la línia i els responsables
polítics municipals
unicipals que van permetre algunes millores: l’ampliació horària de la línia C30 i
la modernització de part dels busos. En qualsevol cas, però, la desaparició de la línia C31
és una decisió política que ha repercutit negativament en les possibilitats de mobilitat
mo
dels
vilassarencs.
D’altra banda, el problema de l’estacionament i la seguretat vial marquen dos aspectes en
què també existeix una preocupació generalitzada. D’una banda, es reclama una
permissivitat en l’estacionament que no sempre és possible (estacionament sobre les
voreres, per exemple), però en canvi sí que es poden optimitzar les places d’aparcament o
pautar les parades en moments puntuals (entrades i sortides dels col·legis). Des del punt de
vista de la seguretat, l’atenció se centra en la correcta senyalització en favor dels vianants
(passos de vianants on són necessaris i repintats). Se suma a això el problema de l’excés de
velocitat en alguns punts, principalment a la Riera de Targa i el carrer Manuel Moreno.
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Hi ha parts del municipi com
om la Fornaca, per exemple, on es deixa aparcar a les voreres, i
en d’altres llocs no es permet i no es respon a les propostes dels veïns que són els que
coneixen la problemàtica de la seva zona.

Suggeriments:
Accelerar el desplegament de les propostes de millora de l’espai públic que inclouen
l’optimització de l’estacionament, actualment definides tècnicament pels serveis de
territori i discutides en els Consells de Comerç i Promoció Econòmica i de Prevenció,
Seguretat i Mobilitat. Fer-ho
ho sempre dialogant les propostes amb la ciutadania.
Accelerar les mesures previstes a Manuel Moreno per a la pacificació del trànsit.
tr
Planificar mesures similars per a la Riera de Targa, donat el perill evident al llarg del vial i
en zones concretes del mateix, com és el cas de la concentració de trànsit al voltant del
Mercat de Can Robinat.
Definir una ordre de compliment estricte sobre com han de procedir els agents de policia
en els casos puntuals de parades de vehicles
vehicles (entrades i sortides de col·legis), que faciliti la
parada ordenada. És imprescindible un únic criteri regulador i sancionador que eviti les
arbitrarietats percebudes per alguns conductors sancionats.

Comunicació amb la ciutadania

Ha estat habitual laa denúncia per la ineficàcia o tardança en les respostes a peticions,
queixes o suggeriments de la ciutadania; o pel fet percebut que algunes d’aquestes
respostes són insuficients, en el sentit que no incorporen suficients argumentacions. D’altra
banda, es planteja que els canals de comunicació de l’Ajuntament no s’utilitzen prou com a
eina de transmissió d’informació, i que cal treballar millor els elements publicitaris –
concretament, cartelleria i programes de Festa Major.
Com a exemple es pot parlar d’una
d’una queixa d’uns veïns en relació a manca de neteja en una
finca del carrer Llibertat.
Cal vigilar les respostes i que els tècnics i els polítics estiguin coordinats.
La resposta adequada en temps i forma als requeriments de la ciutadania és una necessitat
necessit
inexcusable que l’Ajuntament ha de procurar i assegurar, i on encara a data d’avui té
deficiències notables.
L’Ajuntament ha desenvolupat un Pla de Comunicació amb l’expectativa de millorar els
canals d’informació a la ciutadania, per tal que la gestió
gestió de l’activitat municipal, política i
civil del municipi sigui prou coneguda. És d’esperar que aquest Pla corregeixi les
deficiències de comunicació i millori la connexió informativa amb la ciutadania.
D’altra banda, s’han dut a terme alguns passos significatius
significatius per esmenar la manera com es
coordina i es transmet informació. En concret, s’han corregit les disfuncions i els
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solapaments en el calendari municipal d’activitats, amb l’edició d’un calendari anual en
què s’integren en el temps el conjunt d’esdeveniments
d’esdeveniments realitzats a la Vila. També es
reconeix l’esforç de la nova publicitació dels programes de la Festa Major, ja que a l’agost
de 2013 s’inicià un canvi d’estètica i definició de la informació.
S’han detectat algunes queixes com per exemple que quan
quan l’OAC està tancada, la Policia
Local no disposa de plànols per lliurar als ciutadans, la poca informació que apareix al web
en relació a algunes regidories, el fet que el butlletí electrònic no arribi a tothom, la
necessitat d’una emissora de qualitat, el problema de la contaminació visual als panells,
queixes pel manteniment de les instal·lacions esportives, queixes sobre la il·luminació de
nadal 2012, etc.
Suggeriments:
Dur a terme un sistema eficaç de resposta a les peticions de la ciutadania, en temps i
forma, sota el control d’Alcaldia i regidories competents. Els terminis de resposta no poden
superar un mes.
Que aquest sistema impliqui als tècnics
tècnics referents en funció de la matèria tractada, els
quals hauran de respondre amb celeritat a la llum
llum de l’argumentació tècnica que sigui
necessària. El responsable polític sempre haurà de tenir coneixement de la proposta de
resposta, i ha de poder defensar-la.
defensar
Millorar contínuament el web, les xarxes socials (facebook, twitter) i el butlletí
electrònic. Evitar la manca d’informació o les informacions no actualitzades.
Abordar un necessari replantejament de l’Emissora Municipal, que en aquests moments
no té una funció clara com a centre emissor d’informació i opinió. Hi ha una manca de
política definida respecte de Ràdio Vilassar de Dalt.
Combinar la informació per via electrònica
electrònica amb els mitjans tradicionals. El Pla de
Comunicació ja preveu l’edició regular
regular del butlletí, però cal considerar més l’edició de
Bans i d’informació essencial per a la ciutadania.
Seguir criteris estètics
ètics estàndard per a la cartelleria i gestionar el conjunt de plafons
publicitaris distribuïts per Vilassar. Actualment la seva gestió
gestió és molt deficitària, se
sobreposen múltiples informacions i no acompleixen amb la funció de transmissió
d’informació.
Abordar d’una vegada, si cal a la llum de les ordenances, el desgavell que implica la
distribució irregular de tot tipus de publicitat
publicitat i cartelleria, tant comercial com associativa o
política. Cal uniformitzar els criteris de la cartelleria comercial, ja que actualment el
paisatge urbà Vilassarenc està farcit de cartells i indicacions segons criteri de cadascú. Cal
evitar l’ús de mobiliari
biliari urbà impropi per a la difusió d’actes i altres esdeveniments.
Estat de les instal·lacions

34

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Pel que fa a l’estat de conservació dels equipaments, és una qüestió assumida que el fet de
no haver invertit en anys en el seu manteniment ara té conseqüències
conseqüències difícils de gestionar
donada la situació econòmica general. L’equipament que ha concentrat les queixes és la
piscina municipal. Actualment, en aquesta es concentren un conjunt d’inversions
estructurals finançades per la Diputació que milloraran la seva
seva sostenibilitat en despesa
corrent durant l’any en curs; també està per veure de quina manera l’empresa que gestiona
part del servei millora les prestacions oferides i té la cura necessària dels usuaris.
D’altra banda, existeixen interrogants sobre l’estat
l’estat de conservació de les pistes d’atletisme
(equipament) i del camp de futbol. En el primer cas, l’equipament gestionat mitjançant
conveni per les entitats d’atletes té el principal problema en l’edificació, objecte sovint de
bretolades. En el segon cas, el Municipal de Vallmorena, inicia una etapa de cogestió entre
l’Ajuntament i VISERMA i el propi CEV, també mitjançant conveni. Als manteniments
estructurals, principalment l’estat de la gespa, se li sumen les propostes d’actuació per
contenir la despesa corrent de l’equipament –definides
definides en el propi conveni. Caldrà esperar
resultats més evidents durant l’any en curs.
Suggeriments:
Que a desembre de 2014 es faci un informe de gestió d’aquests equipaments que
certifiqui les millores assolides en manteniments
manteniments i en contenció de la despesa corrent, si
s’escau, a la vista de les intervencions en via de desenvolupament.
Que per al conjunt d’equipaments municipals es programin efectivament mesures
d’estalvi energètic i un reglament d’usos que faciliti la seva gestió diària.

Espai i serveis públics

Durant el 2013 s’han fet evidents les mancances en els serveis bàsics d’intervenció en
espais públics, resultat del període de contenció econòmica. En qualsevol cas, estem
davant d’un servei bàsic que l’Ajuntament
l’Ajuntament ha de poder garantir de manera satisfactòria.
Les queixes han versat sobre els següents aspectes: manca de manteniment d’espais públics
(parcs i jardins) i dels vials de muntanya; abandonament de jardineres; voreres i carrers en
mal estat; insuficiència
cia dels serveis de neteja, sobretot en període de vacances; acumulació
de brutícia als desaigües i el clavegueram; serveis de poda excessivament agressius i
necessitat d’una millor gestió de l’arbrat, sobretot pel que fa al tractament de malalties
vegetals;
s; acumulació de deixalles, brutícia i manca de responsabilitat patrimonial en solars
i/o finques particulars; mal estat de determinats contenidors de brossa.
Un altre conjunt de queixes es concentren en problemes d’incivisme: gossos sense lligar,
amb unaa especial concentració d’aquests en el Parc de Can Rafart; defecacions de les
pròpies mascotes sense recollir; molèsties veïnals per sorolls, concentració en espais
públics de grups conflictius que consumeixen substàncies estupefaents.
Des del punt de vista
ista dels serveis de Via Pública, a partir de setembre de 2013 s’ha fet un
esforç pressupostari per tal de millorar i ampliar el servei de neteja viària. D’altra banda, fa
poques setmanes que ha tornat a posar-se
posar se en funcionament el servei d’obra pública, que
q
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havia estat temporalment suprimit i que actualment és un servei extern d’arranjaments
urbans. Aquest fet implica haver començat a treballar en aquells aspectes de les queixes
que tenen a veure amb manteniments bàsics urbans. Finalment, la poda dels arbres
arbr és ara
més selectiva i no és anual, seguint criteris similars a altres poblacions.
Pel que fa a les actituds incíviques, en aquest moment resta pendent la publicació de la
nova ordenança del civisme i la seva publicitació, però el que és realment necessari
nece
és que
s’apliqui i que els serveis de policia en siguin responsables. Els serveis de policia han
gestionat correctament alguns casos de grups que han provocat molèsties de convivència,
però en cap cas s’ha arribat a abordar el conjunt de problemàtiques
problemàtiques expressades en les
queixes.
Finalment, convé destacar el treball conjunt entre les responsables de Via Pública i Atenció
Social i Educació, de manera que està en fase d’impuls un Pla de Civisme que hauria de
comportar una major implicació de la ciutadania en la cura de l’entorn.
Suggeriments:
Que en períodes de contenció de la despesa es prioritzin els serveis bàsics
b
de prestació
obligatòria per part d’aquest Ajuntament, entre els quals de manera especial els de
manteniments a la via pública i la correcta neteja viària.
Que els
ls serveis de neteja viària contemplin una intervenció especial en els punts més
negres en matèria de brutícia o intensitat d’usos (Parc de Can Rafart, Plaça de la Tela,
Plaça 11 de setembre i voltants, zona de la Riera en el barri del Pi, Ravalet, etc).
Que es publiqui el calendari mensual d’intervencions en manteniments i neteja; que es
publiqui la despesa associada a aquests serveis, com a mesura pedagògica i de
transparència.
Que es dictin les pautes als servei de policia per tal que l’Ordenança del
d Civisme i el
propi Pla de Civisme puguin ser eines efectives de control en la gestió de l’espai públic
quan es produeixin actes manifestament incívics.
Que es formalitzin acords de col·laboració entre els serveis municipals i la intervenció
del veïnatt en la cura concreta de determinat mobiliari urbà, com és el cas de la conservació
de les jardineres, a partir de l’experiència promoguda en aquest sentit per l’Associació de
Veïns de Can Salvet.
Que es revisi la despesa associada al servei d’atenció d’animals domèstics –servei de
caràcter obligatori per al municipi-,
municipi , sobretot pel cost que implica el tractament dels gats.

Atenció Social

Ens trobem en un context en què les necessitats d’atenció social s’han incrementat d’una
manera molt significativa.
a. L’atur que afecta a famílies senceres i la disminució de les
prestacions fa que ens trobem sovint amb casos que ratllen l’emergència social. Aquesta
situació provoca en ocasions que hi hagi queixes sobre a quins col·lectius van a parar les
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ajudes socials,
s, queixes que estan més fonamentades en la competència per recursos
escassos que en una anàlisi objectiva de la situació. En qualsevol cas, les queixes
gestionades per aquest servei expressen poca transparència en els procediments dels ajuts i
suposades situacions
ituacions discriminatòries en funció del col·lectiu a atendre.
Sobre aquests aspectes, val a dir que anualment els Serveis Socials
ocials fan una memòria en què
s’explicita el conjunt de població atesa i els serveis prestats en tot el conjunt de l’atenció
social.
l. En aquesta memòria hi figura la cartera de serveis. Podem deduir de les dades
ofertes que el col·lectiu majoritari objecte d’atenció és la població d’origen autòcton, que
composa al voltant del 84% de les intervencions. També cal insistir en el fet que totes les
prestacions atorgades segueixen un procés definit per la Generalitat mitjançant les lleis
promogudes a tal efecte, i que en menor mesura és l’Ajuntament qui a través d’ordenances
atorga determinades prestacions. La darrera en definir-se,
definir
amb la unanimitat
nanimitat del consistori,
és la Renda Mínima d’Inserció vilassarenca.
Suggeriments:
Reforçar els serveis municipals d’atenció social i continuar la línia encetada de
col·laboració amb les entitats i la promoció del voluntariat social.
Fer pedagogia activa de les actuacions dutes a terme i explicar-les
explicar
públicament,
mitjançant butlletí, en el Ple i en el marc del Consell de la Vila.
Plantejar, per a determinats casos, que les prestacions atorgades puguin implicar algun
tipus de prestació
ació per part de qui les rep, en termes de comunitat i de manera que es reforci
la sensació d’utilitat i de sentit de qui rep la prestació.
Connectar de manera més eficient, en una política de promoció comuna, els serveis
d’atenció social amb els d’ocupació
d’ocupació i de formació per a la inserció laboral.

RECOMANACIONS DE CARÀCTER GENERAL

Cal orientar l’organització municipal cap a la ciutadania, de manera que se simplifiquin
procediments burocràtics i s’evitin situacions indesitjades, com la manca de resposta als
suggeriments o les queixes. No es tracta d’haver de acontentar tothom; es tracta
t
d’oferir un
servei respectuós i professional a la ciutadania que ha de poder argumentar convincentment
les negatives, si s’escau.
És necessari conèixer
èixer amb claredat la despesa associada als serveis municipals, i aplicar
més fórmules de contenció per
per evitar malbarataments, sobretot en despesa corrent. En
qualsevol cas, aquesta és una mesura imprescindible de transparència i de millora de la
gestió.
Resulta imprescindible millorar les pautes d’informació entre l’activitat municipal i la
ciutadania,, i buscar la manera d’arribar a públics més amplis.
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En la prestació de serveis, l’Ajuntament ha de poder estar en condicions de poder prestar
satisfactòriament els de caràcter obligatori donades les competències en poblacions com la
nostra. Assegurant aquestes, s’ha de poder plantejar la sostenibilitat dels serveis que no
essent obligatoris representen beneficis col·lectius per als vilassarencs.
És important establir els perfils de lloc de treball amb les responsabilitats i funcions dels
treballadors i també definir un pla de formació permanent i reciclatge amb l’objectiu de
progressar en una línia de qualitat i millora permanent. “

Per acabar la seva intervenció, la defensora mostra unes imatges de fotodenúncia, on per
exemple es pot veure un arbre caigut que ha florit perquè s’ha trigat un any en arranjar
l’espai.

L’alcalde diu que la figura de la defensora ha estat positiva i afegeix que cal implantar un
servei informàtic per deixar constància de les queixes.
Respecte als suggeriments comenta que caldrà abordar-los
los i que caldrà tenir en compte la
demora en les respostes i la falta d’informació i el problema de la desafecció i el perquè no
s’entenen les respostes que justifiquen una denegació.
La Sra. Sánchez agraeix el paper de la Defensora de
de la Ciutadania i diu que s’ha entès molt
el que ha explicat.
Comenta quee s’han recollit les queixes dels ciutadans i que s’ha fet un resum als regidors.
Respecte a la Policia diu que s’han rebut moltes queixes, i que no totes les policies són
iguals.
Pel
el que fa a les escoles comenta que resta pendent d’aclarir el temes de la parada.
En relació a la participació o no dels tècnics, diu que tenen l’obligació d’atendre totes les
consultes que els adrecin.
Sobre la neteja de la via pública planteja que és un tema recurrent i que el poble no està
net.
També fa notar que l’Administració no contesta en el termini d’un mes. Afegeix que
l’OAC funciona i el personal és eficient, però que no tot depèn d’ells.

El Sr. Cusidó diu que la percepció al carrer sobre aquesta figura és positiva i que cal buscar
sensibilitats en l’atenció al públic i donar resposta a les queixes.
La Sra. Julià diu que el document té quinze pàgines i que s’ha de tenir temps per llegir-lo.
llegir
Això no obstant,
stant, diu que l’explicació que ha donat la Defensora ha estat molt bé.
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Pregunta sobre el perfil de les persones que l’han anat a veure.

El Sr. Oliva diu que hi ha via un buit en aquest espai i que la clau era encertar amb la
persona.
Agraeix l’altruismee de la defensora.
Exposa que un exemple de bona experiència va ser el tema de les preferents.
Fa al·lusions a qüestions com són els problemes de manteniment, policia (problema que
afecta a molts ajuntaments), la manca de transparència respecte als centres
centr de costos i
l’anàlisi de costos/beneficis,
costos/beneficis, l’organització interna de l’Ajuntament, la valoració de llocs
de treball amb la determinació de funcions i l’organigrama, un protocol de canalització de
les queixes que entren a través de la defensora (serveis informàtics), etc.
La Sra. Ninet explica que fa un any que no tenen paletes i que el problema de l’arbre de la
Riera és fruit d’un accident. Comenta que estan esperant que passi el pèrit de la companyia
asseguradora.
Respecte a la brutícia que hi ha al poble diu que calia un reforç que ja va començar al mes
de desembre. Afegeix que hi havia molta feina endarrerida.Anuncia que a partir dels
propers mesos es podrà informar sobre quins dies i en quins carrers es netejaran.
Pel que fa a la piscina diu que hi
hi ha uns 900/1000 usuaris, i que gràcies a les subvencions
s’hi podran fer intervencions.
El Sr. Yelo agraeix la dedicació no remunerada de la defensora.
Pel que fa a la manca de resposta de queixes, diu que hi hauria d’haver un programa que
permetés fer un seguiment de les queixes i saber quan es dóna resposta als diferents temes.
Informa que el calendari d’activitats ja s’ha fet i que el tema s’ha tractat al Consell de
Cultura.
Comenta que hi havia un problema per saber quina era la farmàcia de guàrdia, tenint en
compte que abans el CAP era qui passava aquesta informació a la Policia, i fa temps que
no ho fa.
Exposa que el web és potent i que hi ha molta informació, per la qual cosa cal un esforç
continu de renovació.
El Sr. Lorca agraeix la tasca
sca feta per la defensora.
Respecte a l’eliminació de la C-31
C 31 explica que es van introduir millores en les altres línies:
la C-30
30 comença més d’hora i la C 3/4 utilitza autobusos dobles.
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Pel que fa a l’aparcament diu que hi ha moltes coses en marxa, algunes
algunes lligades a canvis de
sentit o direccions úniques als carrers.
La Sra. Ruhí explica que als Serveis Socials s’atenen 107 famílies (7% de la població), que
en un 80% són persones nascudes a Vilassar.
Ressalta que l’atenen amb independència del seu orígen.
Respecte al tema de la transparència, diu que s’ha de parlar amb dades concretes.
Diu que s’intenta atendre a tothom i que s’han endegat cinc programes: Fresc per a tothom,
Renda Mínima d’Inserció, etc.
Fa notar que és al Consell Municipal de Serveis
Serveis Socials on s’explica tota la feina que es fa.
També explica que la Memòria es penja al web.
Respecte a la proposta que ha fet la defensora del retorn de col·laboració, diu que el tema
és complex.
Sobre la problemàtica de l’ocupació comenta que cal que
que les persones vagin al Servei
d’Ocupació Municipal.
Explica que l’Ajuntament s’acull a les convocatòries de la Generalitat per a la contractació
de persones desocupades, i també als cursos del SOC.
Ressalta que el servei té unes 80 visites mensuals i que intenta donar-los
los resposta.
Conclou dient que tenen l’agraïment de les persones a les quals s’ha ajudat a sortir del pou.
El Sr. Adell també agraeix el treball de la defensora i diu que aquest any es notarà un canvi
perquè s’ha de posar les piles i millorar
m
allò que no es fa bé.
Respecte a les problemàtiques amb els veïns, diu que la burocràcia i el compliment de la
legalitat fa que tot s’hagi de tramitar correctament.
Fa notar que es destinen molts diners als animals, però que la realitat és que hi
h ha animals
abandonats al carrer.
L’alcalde diu que creuen en la crítica i la reflexió i en la capacitat de raonar.
Així mateix exposa que els
els procediments legals i administratius a vegades són difícils
d’entendre i que s’ha de buscar la simplicitat en la gestió pública.
La defensora
fensora demana disculpes per haver lliurat l’informe amb tant poc temps.
Respecte a la consulta formulada per la Sra. Julià, diu que la persona més jove que ha atès
té 24 anys i que la majoria es troba en la franja 40-60.
40
te a les problemàtiques explica que principalment es va gestionar el tema de les
Respecte
preferents, però que hi havia de tot.
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Comenta que els síndics tenen una infraestructura brutal i que fan butlletins trimestrals.
Pel que fa al tema de la Policia, reivindica que també s’escolti la seva versió.
Comenta que l’equip de govern és valent i que té ganes d’escoltar.
L’alcalde conclou dient que l’any vinent tot el seguiment de les queixes i tramitació es farà
de manera diferent.

12.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013.
L’alcalde informa que s’ha donat compte de l’informe de morositat corresponent al quart
trimestre de 2013 i s’ha pogut consultar a l’expedient del Ple.
El Sr. Cusidó manifesta la seva disconformitat,
disconformitat atès que l’assumpte no està a l’ordre del
dia.

13.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
A continuació ess dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de gener que van del número D2013AJUN001231 al D2014AJUN000058 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2013AJUN001231
D2013AJUN001232

D2013AJUN001233
D2013AJUN001234

D2013AJUN001235
D2013AJUN001236

D2013AJUN001237
D2013AJUN001238
D2013AJUN001239
D2013AJUN001240

11/12/2013
Reforma cuina bany i façana, al c/ del Pi, 12.
11/12/2013
Llicència d'obres menors de substitució
substi
de
canonada d'aigua per trencament d'aquesta al c/ Sant Josep Oriol,
17-19
11/12/2013
Inici expedient contracte de serveis de
sonoritzacions.
11/12/2013
Adjudicació del contracte de subministrament i
instal·lació del sistema de deshumectació d'aire de la Piscina
Municipal.
11/12/2013
Cessió material Festa de Sant Antoni Abad el dia
17/01/2014 al Casinet
12/12/2013
Que es retorni l'import de la brossa cobrada sense
el seu consentiment ja que per la seva finca no passa el servei de la
recollida d'escombraries
12/12/2013
Queixa pel cobrament de la Taxa d'escombraries a
les finques de muntanya.
12/12/2013
Al.legació rebut taxa escobreries
13/12/2013
Llicència d'obres d'obertura de rasa per instal·lar
escomesa de gas al c/ Llobatera, 8.
13/12/2013
Per posar música ambiental durant les festes
nadalenques, des del 16/12/13 fins el 06/01/2014 al c/ Manuel
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D2013AJUN001241
D2013AJUN001242

D2013AJUN001243

D2013AJUN001244

D2013AJUN001245
D2013AJUN001246
D2013AJUN001247
D2013AJUN001248
D2013AJUN001249
D2013AJUN001250
D2013AJUN001251
D2013AJUN001252
D2013AJUN001253
D2013AJUN001254
D2013AJUN001255
D2013AJUN001256
D2013AJUN001257
D2013AJUN001258
D2013AJUN001259
D2013AJUN001260
D2013AJUN001261
D2013AJUN001262
D2013AJUN001263
D2013AJUN001264

Moreno.
13/12/2013
Aprovar un pagament a justificar per finançar les
despeses d'un portàtil.
13/12/2013
Aprovar la cessió d'ús especial del pavelló
municipal de can Banús al Club de Bàsquet Vilassar de Dalt per la
temporada que va des de l'1/09/2013
/2013 al 30/06/2014
13/12/2013
Aprovar la cessió d'ús especial del pavelló
municipal de can Banús al Sr. Francesc Espuña Ruiz en nom del Club
Atlètic Català per la temporada que va des de l'1/09/2013 al
30/06/2014.
13/12/2013
Aprovar la cessió d'ús especial del pavelló
municipal de can Banús a la fundació Privada de l'Agrupació Escolar
La Immaculada per la temporada que va des de l'1/09/2013 al
30/06/2014.
13/12/2013
Aprovar la cessió d'ús especial del pavelló
pa
municipal de can Banús a l'I.E. Sant Jordi SCCL per la temporada que
va des de l'1/09/2013 al 30/06/2014.
13/12/2013
Aprovar la cessió d'ús especial del pavelló
municipal de can Banús al Grup Catalònia per la temporada que va
des de l'1/09/2013 al 30/06/2014.
13/12/2013
Aprovar un pagament a justificar per finançar els
campionats escolars.
16/12/2013
Retorn de fiança de les obres del c/ Angel Guimerà,
7 1r Expt. OMAJ2013000004
16/12/2013
Aprovar un pagament a justificar per finançar
despeses del local del centre de suport solidari La Caixa.
16/12/2013
Recurs de reposició contra el decret 669/2013
16/12/2013
Aprovar un pagament a justificar per finançar
finança
despeses de l'obra de teatre "Bent"
16/12/2013
Proposta incoació segons relació núm. 13049036
16/12/2013
Acord incoació expts. segons relació 13053673
16/12/2013
Acord incoació expts. segons relació 13052454
16/12/2013
Concertació d'operació de crèdit a curt termini i
aprovació de la minuta.
16/12/2013
Aprovar la relació I00811 de despeses.
17/12/2013
Aprovar la relació I00812 d'ingressos.
17/12/2013
Aprovar quatre pagaments a justificar per finançar
les despeses del casal de la Gent Gran de Can Rafart.
17/12/2013
17/12/2013
Material per representació pessebre vivent als
jardins de Can Bruguera dia 24/12/13
18/12/2013
Celebracio de Festa infantil a la Pèrgola de Can
Rafart el dia 07/12/2013 des de les 9:00h fins les 13:00h.
18/12/2013
Aprovació cànon de concessió presentat per Sorea
S.A., corresponent al primer trimestre de 2011 i primer, segon i tercer
trimestre de 2013.
18/12/2013
Expedient 28 de modificació del pressupost de
l'exercici 2013 per generació de crèdit.
18/12/2013
Aprovar la relació C00152 de bestreta de SSTT.
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D2013AJUN001265
D2013AJUN001266

D2013AJUN001267
D2013AJUN001268
D2013AJUN001269
D2013AJUN001270
D2013AJUN001271
D2013AJUN001272
D2013AJUN001273
D2013AJUN001274
D2013AJUN001275
D2013AJUN001276

D2013AJUN001277
D2013AJUN001278
D2013AJUN001279

D2013AJUN001280
D2014AJUN000001
D2014AJUN000002
D2014AJUN000003
D2014AJUN000004
D2014AJUN000005
D2014AJUN000006
D2014AJUN000007
D2014AJUN000008
D2014AJUN000009

D2014AJUN000010

18/12/2013
Aprovar la relació C00072 de bestreta de
Tresoreria.
19/12/2013
Declarar deserta la licitació del contracte de
subministrament, arrendament pel sistema de "rènting", d'un vehicle
de la Policia Local.
19/12/2013
Bestreta.
19/12/2013
Proposta incoació expt. segons relació 13051552
19/12/2013
Proposta sanció segons relació 13053918
19/12/2013
Préstec de consum.
19/12/2013
Proposta sanció segons relació 13052743
19/12/2013
Sol·licitud de bestreta de nòmina.
19/12/2013
Bestreta
19/12/2013
Aprovar la relació I00813 de despeses.
19/12/2013
Registre reservat per contenir dades de caràcter
personal
19/12/2013
Aprovar un pagament a justificar per finançar les
despeses d'adhesió de la secció de muntanya de La Massa a la
Federació espanyola d'esports i escalada.
19/12/2013
Finalització
ió de reducció de jornada per cura de
menor.
19/12/2013
Aprovar un pagament a justificar per finançar les
despeses del menjar dels gats.
20/12/2013
Delegació de signatura i suplència del secretari
general de l'Ajuntament durant
urant els dies 23, 27 i 30 de desembre de
2013 i 2, 3 i 4 de gener de 2013.
30/12/2013
Modificació del pressupost de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt per l’exercici 2013, per transferència de crèdit entre
partides. Expedient de modificació número 29_2013.
07/01/2014
SERVEIS EXTRAORDINARIS POLICIA LOCAL
DESEMBRE 2013
07/01/2014
Acord incoació segons relació 13054787
07/01/2014
Acord incoació segons relació 13055827
07/01/2014
Acord incoació expts. segons relació 13057031
08/01/2014
Pròrroga del Pressupost General de l'Ajuntament
de Vilassar de Dalt de 2013 prorrogat per a 2014.
08/01/2014
Inici de procediment de reclamació de danys per
p
caiguda a la via pública.
08/01/2014
Resolució de recurs de reposició contra
desestimació de responsabilitat patrimonial.
09/01/2014
Registre reservat per contenir dades de caràcter
privat segons llei de protecció de dades.
09/01/2014
Llicència d'obres per obertura i tancament de rasa
(386m.) a Can Nolla per l'estesa de la nova línia subterrània de mitja
tensió de doble circuit i instal·lació d'un nou centre de transformació i
de mesura
en caseta prefabricada (ref.SCE478739)
09/01/2014
Llicència d'obres per l'obertura i tancament de rasa
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D2014AJUN000011
D2014AJUN000012
D2014AJUN000013

D2014AJUN000014
D2014AJUN000015
D2014AJUN000016
D2014AJUN000017
D2014AJUN000018
D2014AJUN000019
D2014AJUN000020
D2014AJUN000021
D2014AJUN000022
D2014AJUN000023
D2014AJUN000024
D2014AJUN000025
D2014AJUN000026
D2014AJUN000027
D2014AJUN000028
D2014AJUN000029
D2014AJUN000030
D2014AJUN000031
D2014AJUN000032

D2014AJUN000033
D2014AJUN000034
D2014AJUN000035

(12m.) a Can Nolla per l'estesa de la nova línia subterrània de mitja
tensió de doble circuit i instal·lació d'un nou centre de transformació i
de mesura
ra en caseta prefabricada (ref.SCE478740)
09/01/2014
Resposta sol·licitud de tres treballadors de la
Policia Local sobre uns moviments de dies del quadrant i ordre de
canviar a l'agent en pràctiques de torn.
09/01/2014
Ordre d'execució
09/01/2014
Arxiu de procediment sancionador derivat d'una
infracció de l'ordenança municipal sobre la protecció de la convivència
ciutadana i prevenció d'actuacions antisocials.
10/01/2014
Aprovar la relació I00814 d'ingressos.
10/01/2014
Aprovar la relació I00815 de despeses de
l'Ajuntament.
10/01/2014
Aprovar la relació C00079 de bestreta de Serveis
Socials.
13/01/2014
Al.legació denúncia 130008315
13/01/2014
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P130744086.
13/01/2014
Al.legació denúncia expt. P130730161
13/01/2014
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 130008375 i vehicle 3685DJR.
13/01/2014
Al.legació denúncia expt. 13009097
13/01/2014
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P130727255 i vehicle 8180-DMN.
13/01/2014
Expt.P130761281 29/11/2013 3357-DFL
335
13/01/2014
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P130757754.
13/01/2014
Expt. 130008470 07/11/2013 5008-BVR
5008
13/01/2014
Al·legació denúncia de trànsit número d'expedient
P130761285 i vehicle 1513DPV.
13/01/2014
Al.legació denúncia expt. P130730169
13/01/2014
Al.legació denúncia expt. P130732992
13/01/2014
Al.legació denúncia expt. P130747036
13/01/2014
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 130008744.
14/01/2014
Cessió material jornada de Pares a Can Rafart el
25/01/2014
14/01/2014
Tancament de l'expedient informatiu per determinar
l'adequació a la normativa vigent en matèria d'activitats del Centre de
Suport Familiar "El Niu".
15/01/2014
Jornada de Pares a Can Rafart, material, etc.
15/01/2014
Demana exempció de l'IBI durant les obres de Can
Olla.
15/01/2014
Pagament de serveis extraordinaris al Sr. Enrique
Del Arca Guerrero del període juny-setembre
setembre del 2013 amb motiu de
cobertura del servei.
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D2014AJUN000036
D2014AJUN000037
D2014AJUN000038
D2014AJUN000039
D2014AJUN000040
D2014AJUN000041
D2014AJUN000042
D2014AJUN000043
D2014AJUN000044

D2014AJUN000045
D2014AJUN000046
D2014AJUN000047
D2014AJUN000048
D2014AJUN000049
D2014AJUN000050
D2014AJUN000051
D2014AJUN000052

D2014AJUN000053
D2014AJUN000054
D2014AJUN000055
D2014AJUN000056
D2014AJUN000057
D2014AJUN000058

15/01/2014
Recurs de reposició sobre al·legació de denúincia
de trànsit.
15/01/2014
Expt. P130731945 3342-DYG
DYG 01/09/2013
15/01/2014
Al.legació denúncia expt. P130710219
15/01/2014
Al.legació denúncia expt. P130731950
15/01/2014
Al·legació denúncia de trànsit.
15/01/2014
Aprovació dels plans especials de pagaments
sol.licitats per a l'exercici 2014.
15/01/2014
Reserva de registre.
16/01/2014
Obres d'obertura de rasa per a la instal.lació
d'escomesa de gas al c/ Torras i Bages, 1B
16/01/2014
Procediment Sancionador derivat d'una infracció de
la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
16/01/2014
Aprovar la relació I00818 de despeses.
16/01/2014
Aprovar la relació I00819 d'ingressos.
16/01/2014
Festa infantil d'aniversari a la Pèrgola de Can
Rafart el dia 02/02/2014 des de les 11:00 fins les 14:00h.
16/01/2014
Aprovar la relació I00821 d'operacions
d'
no
pressupostàries.
16/01/2014
Instal·lar inflables al tros de sorra de Can Rafart el
22/02/2014.
16/01/2014
Aprovar la relació I00820 d'operacions no
pressupostàries.
16/01/2014
Aprovació del padró fiscal corresponent a L'Impost
Sobre Béns Immobles Urbans de l'exercici 2014
17/01/2014
Exempció dels pagaments dels rebuts de IBI
mentre durin les obres del Barri de Can Nolla i rebaixa del 50% una
vegada finalitzades donada la reducció
ducció de valor per passar de zona
residencial a zona comercial i hotelera.
17/01/2014
Com a veïns de la zona de Can Nolla i degut a les
molèsties que li ocasionen les obres, sol.liciten l'Exempció dels
pagaments dels rebuts de l'IBI.
17/01/2014
Exempció dels rebuts del'IBI, mentre durin les
obres de Can Nolla i reducció del 50% una vegada finalitzades per la
reducció de valor que tindran els habitatges de la zona.
20/01/2014
Bestreta de nòmina
20/01/2014
Aprovació de la relació C00073 de bestreta de
tresoreria.
20/01/2014
Aprovar la relació C00080 de bestreta de Serveis
Socials.
20/01/2014
Aprovar la relació C00003 de bestreta d'alcaldia.

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de gener que van del número D2014MUSE000001 al D2014MUSE000003 la
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relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2014MUSE000001
D2014MUSE000002
D2014MUSE000003

10/01/2014
Aprovar la relació I00142 d'operacions no
pressupostàries.
10/01/2014
Aprovar la relació I00141 despeses.
10/01/2014
Aprovar la relació C00088 de bestreta.

A continuació es dóna compte dels decrets
decrets del Consorci del Teatre dictats des de la darrera
sessió ordinària del mes de gener que van del número D2014TEAT000001 al
D2014TEAT000002 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els
regidors han pogut consultar.
D2014TEAT000001
D2014TEAT000002

10/01/2014
10/01/2014

Aprovar la relació I00136 de despeses.
Aprovar la relació C00032 de bestreta de la Massa.

14.- Precs i preguntes.
Torn de precs
El Sr. Solà formula els precs següents:
1. Traçat viari de la Rotonda. Comenta que no entén la seva utilitat. Parla de la
mobilitat viària del sector i dels estudis d’avaluació de la mobilitat generada, que
legalment no són obligatoris, però sí necessaris. Afegeix que quan es parlava del
centre esportiu ja es deia que
qu era convenient fer-ne
ne un. Diu que no ha pogut veure
l’estudi en relació al projecte d’urbanització i l’avanç de mobilitat. Destaca que
s’ha trobat un “lacus” romà a l’excavació de l’aparcament. Com a prec demanen
conèixer les dades generals de l’estudi de
d mobilitat.
2. Control pressupostari. Comenta que s’ha hagut de demanar un crèdit a curt
termini degut a les tensions de liquiditat. També fa esment de dues modificacions
pressupostàries, la 28 i la 29, que correspon aquesta darrera a l’expedient 379, i diu
que s’ha aprovat mitjançant un decret (1280) tot i que la competència li correspon
al Ple. Comenta que hi ha una qüestió de fons que és que s’han incrementat un 20%
les transferències a la Massa, tenint en compte que s’ha passat dels 120.000 € als
145.000€.
€. Per acabar planteja si amb aquests números un s’ha de creure que la
previsió de 2014 serà només de 112.000€.
112.000
3. Descontrol espectacle Bent.
Bent Pregunta que quins han estat els costos d’aquest
espectacle i per què han passat a l’Ajuntament temes com l’enregistrament
l’enregis
de vídeo
i altres. Diu que amb el Decret 1251 s’autoritza el pagament a justificar per
finançar despeses de l’obra Bent.
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El Sr. Lorca respon en relació al tema de Can Nolla i diu que el que s’ha trobat és un lacus
tipus regadiu i que es pot catalogar i mirar d’extreure perquè els arqueòlegs diuen que no hi
hauran més elements.
En relació amb els elements de senyalització viària amb els quals va topar un camió que
pujava de Premià, diu que només hi seran mentre duri
dur l’obra.
També diu que hi haurà una reunió amb els veïns de la zona el dia 13 de febrer, per parlar
sobre les modificacions de la mobilitat.
El Sr. Oliva respon les qüestions sobre economia i diu que les modificacions de crèdit 28 i
29 corresponen a les que se solen fer a finals de cada any i que qui ha determinat quin
òrgan ho havia d’aprovar ha estat l’interventor.
En relació a la Massa respon que hi ha més grups locals que fan ús de la Massa i que cal
fer un manteniment adequat.
El Sr. Yelo contesta que la Massa ha tingut un ús enorme del teatre, que ha generat més
necessitat de despesa. També diu que s’ha treballat en les residències per obtenir més
públic i ingressos.
Respecte a Bent diu que falten els números finals i que les cadires es van assumir
assum al 50%
entre la companyia i els laboratoris.
El Sr. Solà li insisteix al Sr.Yelo en relació a l’import dels 112.000 € que s’ha pressupostat
per al 2014.
El Sr. Cusidó recorda que hi ha qüestions d’altres plens pendents de respondre:
•

•

•
•

Si s’ha elaborat l’informe de Secretaria i Intervenció per aclarir responsabilitats,
respecte a la restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer de la
Sort, 30, tenint en compte que l’equip de govern va decidir pagar més de 80.000 €
més danys i perjudicis
perjudici sense investigar el cas.
Si s’ha fet l’informe de responsabilitats també del mur de Can Silva que representa
el pagament de mes de 200.000€,
200.000 que no tenen perquèè pagar els ciutadans. Recorda
que també varem demanar que s’executés els avals de garantia a compte
c
d’aquesta
quantitat.
Si s’ha pagat al personal la sentencia de juliol de 2013, que s’havia de fer en un
període de 3 mesos, abans de causar interessos de demora i responsabilitat solidària
i personal del regidor d’Hisenda
Com està la paret del mercat vell i si s’hi vol posar un plafó o acondicionar-lo.
acondicionar

A continuació formula els precs següents:
1.

Rotonda a Can Nolla.
Nolla. Comenta que aquests dies s’està construint una rotonda a Can Nolla
que, més que ser una solució al trànsit constitueix un obstacle per als camions articulats,
especials i del transport públic, que provoca retencions per la proximitat del semàfor i que
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incrementa la perillositat tant dels vehicles com dels vianants de les urbanitzacions. Afegeix
que la situació empitjorarà quan hagi de suportar l’accés a l’hotel, al centre comercial i a la
instal·lació esportiva. Li demana a l’alcalde un mínim de sentit comú i afegeix que en els
Serveis Tècnics ja disposen des de fa anys dels plànols d’una rotonda per a aquest espai, que
s’havia previst
st prevista quan s’hi pretenia instal·lar la deixalleria, que era el·líptica com la de
Premià de Dalt, i que permetia englobar la sortida de les dues urbanitzacions, un carril d’entrada
i sortida independent per al bus. Fa notar que el que s’està fent comportarà
comportarà en un futur no gaire
llunyà una despesa perquè s’haurà de modificar, i que l’haurà d’assumir la ciutadania, cosa que
seria evitable si es fessin bé les coses. Comenta que l’actuació
l’actuació viària va a càrrec de
l’adjudicatari de Can Nolla i que caldria resoldre
oldre el problema abans d’acabar l’obra. Com a
prec demanen que es faci el replantejament de la rotonda perquè tal i com s’està construint és
absurda, insuficient i perillosa per al trànsit i els vianants.

2. Oficines tancades durant les festes de Nadal. Fa notar que durant les festes
fes
festes de Nadal, les oficines municipals han estat tancades al públic amb
excepció de l’OAC, que funcionava amb un únic treballador. Diu que durant
aquest període hi havia el termini d’exposició pública de les quotes
urbanístiques del PP12, quin expedient no es trobava a OAC,
OAC, i que per això el
seu grup municipal ha demanat una ampliació del termini per presentar
al·legacions o que es fes una nova publicació. També afegeix que els dies 24 i
31 de desembre fins i tot l’OAC, estava tancada, i que s’ha incomplert la
obligatorietat
etat de disposar del Registre públic obert tot i que el dia 24 de
desembre era l’últim dia per presentar les al·legacions del Pressupost de 2014.
Com a prec demanen que aquesta situació no es torni a repetir cap més any i
que el Registre Municipal funcioni tots els dies que siguin obligatoris perquè la
població pugui realitzar els seus tràmits en els període legalment establerts.
Demanem també que es publiqui un nou termini perquè els propietaris puguin
revisar les quotes del PP-12
PP
que se’ls han assignat i presentar al·legacions.

3. Expedient de contractació de serveis de sonorització i il·luminació. Ressalta
que el Decret número 1233, d’11 de desembre de 2013, s’inicia l’expedient per
la contractació de serveis de sonoritzacions i il·luminació dels actes culturals,
cu
festius o de caràcter protocol·lari organitzats per l’Ajuntament i els seus ens
dependents. Comenta que aquest decret ve amb 7 anys de retard, i que suposem
que s’ha dictat perquè el passat 15/11/2013 RE 2013003227 varem demanar les
factures pagades
es a l’empresa que ha prestat aquests serveis durant aquest temps
i l’informe jurídic de Secretaria i Intervenció referent a possibles
incompatibilitats. Fa notar que, a data d’avui, encara no se’ns ha contestat
l’escrit, i com a prec demanen que se’ns contesti
contesti l’escrit i que l’expedient del
contracte d’aquests serveis es faci amb el màxim de garanties de publicitat i
concurrència pública. Demanem també que, per evitar malentesos, s’encarregui
la redacció del plec de clàusules tècniques a un tècnic extern i no pas al del
Consorci, tal i com indica el decret.
L’alcalde respon en relació a la rotonda i diu que encara està en obres i que hi ha un diàleg
obert amb SORLI en relació a un conjunt de millores.
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Respecte a les sonoritzacions diu que és voluntat del
del govern regularitzar aquesta
contractació de serveis, però que la Secretaria està col·lapsada. Afegeix que ja s’ha
plantejat com a qüestió a abordar.
Afegeix que les empreses locals han de poder participar i que, en aquest cas concret, si
s’haguessin de comptar les actuacions que s’han fet sense cobrar, aquestes serien moltes.
Respecte al tema de les festes de Nadal diu que amb les modificacions del conveni han
quedat massa dies de festa acumulats.
El Sr. Cusidó torna a dir que hi havia només una persona
persona a l’OAC i el secretari respon que
també hi ha havia una altra persona a Gestió Tributària, i per tant, l’OAC no quedava
buida.
També reitera que els dies 24 i 31 el Registre estava tancat.
Torna a insistir en relació al problema de la rotonda.
El Sr. Oliva explica que hi ha partida al pressupost per pagar l’1% de la sentència sobre
l’increment al personal.
El Sr. Lorca exposa que s’ha demanat suport a la Diputació en relació als informes sobre el
mur de Can Silva i el Carrer de la Sort.

Torn de preguntes.
El Sr. Solà formula les preguntes següents:
1. Qüestions sense resposta de la Regidoria d’Esports. Planteja que hi ha una sèrie
de temes que han plantejat en plens anteriors que no han tingut resposta, com són
per què van comprar material de Viserma, i per què si l’empresa que ha de portar la
maquinària, no els hi reclamen. Pregunta si no s’ha fet revisió de preus de la
piscina, i si hi ha un estudi de costos en relació a la fusió piscina/pavelló, etc.
costos perquè han començat aquest any.
La Sra. Ninet respon que no tenen un estudi de costos
El Sr. Cusidó formula les preguntes següents:
1. Concertació d’una operació de crèdit a curt termini.
termini. Fa esment al Decret
número 1255, de 16/12/2013, referent a la concertació d’una operació de crèdit a
curt termini i aprovació
provació de la minuta, per import de 200.000€.
200.000€. Comenta que, tot i
que aquesta concertació prové de la liquidació d’una de major quantia, entenen que
com a nou crèdit necessita l’autorització corresponent del Departament de Política
Financera perquè s’està incomplint la regla de la despesa i el límit de deute previst
a la Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. La
pregunta és si s’ha demanat aquesta autorització i, en cas que la resposta sigui
negativa, que es justifiqui per què no s’ha fet.
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2. Informe tècnic en relació a possibles anomalies al subsòl de la Riera de Targa.
Explica que la setmana de Nadal els veïns del c/ Salvador Riera, 38 varen patir una
forta sacsejada de l’edifici, que va trencar diferents rajoles de l’immoble
l
i altres
desperfectes en l’estructura del mateix. Diu que els veïns van ser atesos pel servei
de bombers, que va fer les comprovacions pertinents de forjats i estructura externa i
van comunicar als propietaris que es posessin en contacte de manera urgent amb els
Serveis Tècnics Municipals i la Policia Local perquè revisessin les possibles
anomalies del subsòl, bàsicament de la Riera de Targa. Comenta que els veïns no
varen poder ser atesos perquè les oficines estaven tancades del 24 de desembre de
2013 al 7 de gener de 2014. Afegeix que a data 10/1/2014 cap tècnic municipal
havia visitat, ni valorat l’immoble, amb el consegüent risc que això podia
comportar, a banda de l’angoixa per als veïns, que havien viscut un episodi
semblant fa uns tres anys quan va caure un mur i van sorgir diferents esquerdes i
tampoc van ser atesos pels Serveis Tècnics Municipals. Informa que per aquest
motiu el seu grup municipal va reclamar per escrit que se’ls atengués de manera
urgent i que es busquessin solucions. Pregunten
Pregunten que què s’ha fet en aquest sentit i si
se sap l’origen del problema. Demanen que se’ls vagi informant de l’evolució del
cas i que es contesti l’escrit.
3. Despeses innecessàries. Exposa que des del 28/11/2013 fins el 20/12/2013 hi ha 5
factures referents a despeses de restauració per un import global de més de 1.300€,
1.300
la justificació de les quals, és: “dinar trobada Guastavino”, “vernissatges” i
“despeses relacions institucionals”. Fa notar que fa temps que el seu grup va
argumentar que aquestes despeses eren intolerables i li recorda a l’alcalde que ell
hi va estar d’acord i va adquirir el compromís de resoldre-ho.
resoldre ho. Diu que ara, però,
han pogut constatar que només eren bones paraules, però que
que a l’hora de la veritat
no es compleix el que es proposa. Li diu que l’ha decebut. Ressalta que sap que no
hi ha diners suficients per a Serveis Socials, per pagar els proveïdors, per cobrir les
necessitats bàsiques del municipi i que, tot i així, permet que es gastin recursos
municipals en àpats i celebracions. Li proposen que reposi aquests diners amb les
assignacions dels grups municipals dels regidors o alcalde responsables d’haver
realitzat la despesa. La pregunta és si pensa posar fre a aquest tipus de despesa o si
els farà cas i es reposaran els diners.

L’alcalde respon en relació a les despeses i diu que ha estat una despesa de mínims, que
s’ha gastat molt poc i que ha estat molt ajustada, i diu que el que ha fet el Sr. Cusidó és un
estirabot demagògic.
En relació al tema Guastavino diu que els col·laboradors no cobren ni el quilometratge per
desplaçar-se
se al municipi, i que la despeses ha estat d’uns 1000 € solament.
El Sr. Lorca contesta pel que fa al problema del c/ Salvador Riera, que va ser
s el dia 29 i
que el dia 30 de desembre l’arquitecte municipal es va personar a l’edifici. Aclareix que hi
havia una notificació dels bombers de revisió però sense alarma.
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Explica que s’ha revisat el clavegueram de la zona i que el problema en principi seria
d’aïllament del propi edifici,
edifici, i que el pèrit ha de ser dels veïns, no de l’Ajuntament.
El Sr. Oliva diu que les operacions de tresoreria es poden fer a 31 de desembre i que no hi
ha hagut moltes en comparació amb els anys anteriors.
Respecte a l’autorització
autorització de Política Financera, diu que, segons l’interventor, al ser una
operació a curt termini (inferior a un any) no cal l’autorització.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
secret
n’estenc
la present acta.

El secretari,

Vist-i-plau
L’alcalde

Gustau Roca Priante

Xavier Godàs Pérez
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