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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

 

REF.: 11/2014 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 31 de juliol de 2014
Hora: de les 20:0
Lloc: a la sala de Plens de 
 

Hi assisteixen 

Xavier Godas Perez 
Benet Oliva Ricós 
Xavier Yelo Blat 
Joan Adell Pla 
Ferran Lorca Gruart 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Inmaculada Ninet Galofre 
Francesc Sola Xifra 
Joaquim Rucabado Aguilar
Joan Alfons Cusido Macia 
Cesar Carmona Laso 
Laura Julià Cantallops 
 

Autoritzats: 

Gustau Roca Priante 
 

Han excusat la seva assistència

Esther Sanchez Casero 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2014 i de la sessió 
extraordinària i urgent de 24 de juliol de 
2. Donar compte de l'informe del Consell de la Vila sobre el projecte Vilassar XXI.
3. Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt pel 
canvi d'ubicació de la reserva del sistema d'equipaments situat al carrer Franc
Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d'ús cultural i docent.
4. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2014.
5. Moció del PSC amb l'adhesió del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i el regidor no adscrit 
relativa a l'adopció de mesures contra la pobresa infantil i per garantir la seva alimentació.
6. Moció sobre el procediment d'informació i participació en el procés del projecte del nou 
Complex Funerari 
7. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
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PLE MUNICIPAL  

 

ORDINÀRIA. 
31 de juliol de 2014. 

20:05h. a les 22.10 h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 

Joaquim Rucabado Aguilar 
 

Han excusat la seva assistència  

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2014 i de la sessió 
extraordinària i urgent de 24 de juliol de 2014. 
2. Donar compte de l'informe del Consell de la Vila sobre el projecte Vilassar XXI.
3. Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt pel 
canvi d'ubicació de la reserva del sistema d'equipaments situat al carrer Franc
Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d'ús cultural i docent. 
4. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2014.
5. Moció del PSC amb l'adhesió del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i el regidor no adscrit 

ció de mesures contra la pobresa infantil i per garantir la seva alimentació.
6. Moció sobre el procediment d'informació i participació en el procés del projecte del nou 

7. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 
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1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2014 i de la sessió 

2. Donar compte de l'informe del Consell de la Vila sobre el projecte Vilassar XXI. 
3. Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt pel 
canvi d'ubicació de la reserva del sistema d'equipaments situat al carrer Francesc 

4. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2014. 
5. Moció del PSC amb l'adhesió del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i el regidor no adscrit 

ció de mesures contra la pobresa infantil i per garantir la seva alimentació. 
6. Moció sobre el procediment d'informació i participació en el procés del projecte del nou 
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8. Precs i preguntes. 
 

Desenvo lupament de la sessió

 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2014 i de la sessió 
extraordinària i urgent de 24 de juliol de 2014.
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió 
de juny de 2014 i a la de la sessió extraordinària i urgent de 24 de juliol de 2014.
 
 
No hi ha cap esmena per introduir a les actes i s’aproven les dues per assentiment.
 
 
 
2.- Donar compte de l'informe del Consell de la Vila sobre el projecte Vilassar XXI.
 

L’alcalde diu que la presentació la farà el Sr. Salvador Grau en representació del Consell 
de la Vila i que es tracta d’un document de propostes de caràcter estratègic, que des de 
febrer de 2013 el Consell de la Vila ha anat desenvolupant, gràcies a la feina 
a nivell metodològic com de contingut.

 

El Sr. Salvador Grau comenta que es presenta l’informe final del projecte Vilassar de Dalt 
XXI, que és el primer encàrrec que ha rebut el Consell de la Vila.

Diu que s’ha intentat identificar quins ere
s’encarava Vilassar de Dalt i quines eren les oportunitats amb més potencial que s’havien 
d’aprofitar pels propers anys.

Manifesta que aquests problemes no són per resoldre a curt termini, sinó a 10 anys vista i 
que el Consell ha decidit prioritzar 18 projectes o línees d’actuació.

Afegeix que el que es presenta és el que ha tingut el màxim consens del consell i que són 
propostes possibles i viables no només adreçades a l’Ajuntament, sinó que  algunes d’elles 
és la societat  civil vilassarenca la que les ha d’assumir.

Explica que s’ha dividit el projecte en tres fases:

 

Fase I:  

 

Diagnòstic de quina és la fotografia que es podria fer de Vilassar de Dalt i quins són els 
elements més importants en els que s’hauria de pres
propostes es podrien fer. 

Comenta que s’ha fet tot molt per estar per casa, però que la reflexió és molt representativa 
d’aquesta pluralitat del consell.
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lupament de la sessió  

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2014 i de la sessió 
extraordinària i urgent de 24 de juliol de 2014. 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió 
de 2014 i a la de la sessió extraordinària i urgent de 24 de juliol de 2014.

No hi ha cap esmena per introduir a les actes i s’aproven les dues per assentiment.

Donar compte de l'informe del Consell de la Vila sobre el projecte Vilassar XXI.

lcalde diu que la presentació la farà el Sr. Salvador Grau en representació del Consell 
de la Vila i que es tracta d’un document de propostes de caràcter estratègic, que des de 
febrer de 2013 el Consell de la Vila ha anat desenvolupant, gràcies a la feina 
a nivell metodològic com de contingut. 

comenta que es presenta l’informe final del projecte Vilassar de Dalt 
XXI, que és el primer encàrrec que ha rebut el Consell de la Vila. 

Diu que s’ha intentat identificar quins eren els problemes més importants amb que 
s’encarava Vilassar de Dalt i quines eren les oportunitats amb més potencial que s’havien 
d’aprofitar pels propers anys. 

Manifesta que aquests problemes no són per resoldre a curt termini, sinó a 10 anys vista i 
l Consell ha decidit prioritzar 18 projectes o línees d’actuació. 

Afegeix que el que es presenta és el que ha tingut el màxim consens del consell i que són 
propostes possibles i viables no només adreçades a l’Ajuntament, sinó que  algunes d’elles 

ietat  civil vilassarenca la que les ha d’assumir. 

Explica que s’ha dividit el projecte en tres fases: 

Diagnòstic de quina és la fotografia que es podria fer de Vilassar de Dalt i quins són els 
elements més importants en els que s’hauria de prestar atenció els propers anys i quines 

Comenta que s’ha fet tot molt per estar per casa, però que la reflexió és molt representativa 
d’aquesta pluralitat del consell. 
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Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de juny de 2014 i de la sessió 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària de 26 
de 2014 i a la de la sessió extraordinària i urgent de 24 de juliol de 2014. 

No hi ha cap esmena per introduir a les actes i s’aproven les dues per assentiment. 

Donar compte de l'informe del Consell de la Vila sobre el projecte Vilassar XXI. 

lcalde diu que la presentació la farà el Sr. Salvador Grau en representació del Consell 
de la Vila i que es tracta d’un document de propostes de caràcter estratègic, que des de 
febrer de 2013 el Consell de la Vila ha anat desenvolupant, gràcies a la feina efectuada tant 

comenta que es presenta l’informe final del projecte Vilassar de Dalt 

n els problemes més importants amb que 
s’encarava Vilassar de Dalt i quines eren les oportunitats amb més potencial que s’havien 

Manifesta que aquests problemes no són per resoldre a curt termini, sinó a 10 anys vista i 

Afegeix que el que es presenta és el que ha tingut el màxim consens del consell i que són 
propostes possibles i viables no només adreçades a l’Ajuntament, sinó que  algunes d’elles 

Diagnòstic de quina és la fotografia que es podria fer de Vilassar de Dalt i quins són els 
tar atenció els propers anys i quines 

Comenta que s’ha fet tot molt per estar per casa, però que la reflexió és molt representativa 
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Explica que han utilitzat la metodologia que es coneix com DAFO 
debilitats internes que pot tenir Vilassar de Dalt, quines fortaleses, quins punts forts i que 
en el context on es troba el municipi, pot ser que hi hagi amenaces i coses que poden 
influir negativament des de fora. Afegeix que en a
oportunitats, que poden suposar elements positius per Vilassar de Dalt.

 

Per tal de tenir la fotografia,  es van demanar informes tècnics als serveis municipals 
(urbanisme, medi ambient, serveis socials, esports, cul
actes dels diferents consells sectorials dels que ja funcionen i totes les seves reflexions. Diu 
que cada persona, que ha volgut ha fet el seu propi DAFO (el seu propi anàlisi personal). 
Afegeix que s’han utilitzat docum
anys sobre el diagnòstic de Vilassar del 2000/2001/2002 aproximadament o el Vilassar 
Educa. 

També diu que s’han fet un parell de sessions més de debat, una sobre el POUM i una altra 
sobre els Serveis Socials. 

Diu que amb totes aquestes fonts d’informació va sortir un primer document que es va 
ordenar en els àmbits de territori, economia, societat i que es van dibuixar unes 200 
pinzellades que van descriure el Vilassar actual.

A partir d’aquí diu que el Consell les va prioritzar i en va destacar tres:

- L’augment de la pobresa i les precarietats a Vilassar de Dalt a causa de la crisi que 
s’està vivint a l’actualitat.

- La pèrdua i la debilitat del teixit comercial com a font tradicional d’activitat 
econòmica i d’ocupació i de cohesió del nucli urbà.

- Potencial de patrimoni històric i cultural, element de fortalesa.

 

Afegeix que entrant al detall es van classificar en quatre dimensions:

- Dimensió social. 
- Dimensió econòmica.
- Dimensió cultural i patrimonial.
- Dimensió urbana i de mobilitat.

 

Pel que fa a la dimensió social
propers anys el seguent: 

- La pobresa i la precarietat.
- La dificultat d’accés a l’habitatge, especialment en els joves.
- La insuficiència de

demanda. 
- Oportunitat de mancomunar serveis amb altres municipis.

 

Referent a la dimensió econòmica

- La pèrdua i la debilitat del teixit comercial urbà.
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Explica que han utilitzat la metodologia que es coneix com DAFO i que s’han fixat en les 
debilitats internes que pot tenir Vilassar de Dalt, quines fortaleses, quins punts forts i que 
en el context on es troba el municipi, pot ser que hi hagi amenaces i coses que poden 
influir negativament des de fora. Afegeix que en aquest context també pot ser que hi hagi 
oportunitats, que poden suposar elements positius per Vilassar de Dalt. 

Per tal de tenir la fotografia,  es van demanar informes tècnics als serveis municipals 
(urbanisme, medi ambient, serveis socials, esports, cultura...), s’ha tingut en compte les 
actes dels diferents consells sectorials dels que ja funcionen i totes les seves reflexions. Diu 
que cada persona, que ha volgut ha fet el seu propi DAFO (el seu propi anàlisi personal). 
Afegeix que s’han utilitzat documents, fins i tot un document semblant que es va fer fa deu 
anys sobre el diagnòstic de Vilassar del 2000/2001/2002 aproximadament o el Vilassar 

També diu que s’han fet un parell de sessions més de debat, una sobre el POUM i una altra 

Diu que amb totes aquestes fonts d’informació va sortir un primer document que es va 
ordenar en els àmbits de territori, economia, societat i que es van dibuixar unes 200 
pinzellades que van descriure el Vilassar actual. 

el Consell les va prioritzar i en va destacar tres: 

L’augment de la pobresa i les precarietats a Vilassar de Dalt a causa de la crisi que 
s’està vivint a l’actualitat. 
La pèrdua i la debilitat del teixit comercial com a font tradicional d’activitat 

ica i d’ocupació i de cohesió del nucli urbà. 
Potencial de patrimoni històric i cultural, element de fortalesa. 

Afegeix que entrant al detall es van classificar en quatre dimensions: 

Dimensió econòmica. 
Dimensió cultural i patrimonial. 

mensió urbana i de mobilitat. 

dimensió social el consell senyala que ha de ser d’especial atenció els 

La pobresa i la precarietat. 
La dificultat d’accés a l’habitatge, especialment en els joves. 
La insuficiència dels serveis socials municipals per atendre l’increment de la  

Oportunitat de mancomunar serveis amb altres municipis. 

dimensió econòmica el més destacat és: 

La pèrdua i la debilitat del teixit comercial urbà. 
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i que s’han fixat en les 
debilitats internes que pot tenir Vilassar de Dalt, quines fortaleses, quins punts forts i que 
en el context on es troba el municipi, pot ser que hi hagi amenaces i coses que poden 

quest context també pot ser que hi hagi 
 

Per tal de tenir la fotografia,  es van demanar informes tècnics als serveis municipals 
tura...), s’ha tingut en compte les 

actes dels diferents consells sectorials dels que ja funcionen i totes les seves reflexions. Diu 
que cada persona, que ha volgut ha fet el seu propi DAFO (el seu propi anàlisi personal). 

ents, fins i tot un document semblant que es va fer fa deu 
anys sobre el diagnòstic de Vilassar del 2000/2001/2002 aproximadament o el Vilassar 

També diu que s’han fet un parell de sessions més de debat, una sobre el POUM i una altra 

Diu que amb totes aquestes fonts d’informació va sortir un primer document que es va 
ordenar en els àmbits de territori, economia, societat i que es van dibuixar unes 200 

 

L’augment de la pobresa i les precarietats a Vilassar de Dalt a causa de la crisi que 

La pèrdua i la debilitat del teixit comercial com a font tradicional d’activitat 

el consell senyala que ha de ser d’especial atenció els 

ls serveis socials municipals per atendre l’increment de la  
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- Manca d’iniciatives 
- La insuficient relació entre el servei local d’ocupació i el teixit empresarial 

vilassarenc. 
- Com un punt fort, el sòl industrial disponible per seguir apostant per aquest passat i 

present industrial vilassare
- Feblesa de l’activitat agrària a Vilassar de Dalt.

 

Quant a la dimensió cultural i patrimonial

- El ric patrimoni cultural i històric com a fortalesa.
- El potencial del patrimoni natural que juntament amb el patrimoni històric i l’ofer

cultural pot ser un veritable eix de desenvolupament econòmic vilassarenc.
- La importància de tenir el Parc de la Serralada Litoral.
- La importància de tenir un teixit associatiu divers i dinàmic.
- Destaca que hi ha una part important de la població en que

implicació en el seu entorn immediat.
- Destaca la manca de visibilitat i de coordinació de l’oferta cultural al conjunt de la 

vila, però com una oportunitat també de context externa, que el Maresme va 
apostant en diversos camps pel turis
Vilassar de Dalt 

 

De la dimensió urbana i de mobilitat

 

- Prevalença del vehicle privat davant el vianant a l’espai públic.
- Dificultat dels recorreguts a peu pel nucli urbà.
- El dèficit de transport públic amb una insuficient connexió entre diversos sistemes 

de transport. 
- El dèficit d’aparcament públic.
- Poca cohesió de la trama urbana.

 

Afegeix que hi ha coses que no encaixen en cap d’aquests paquets i que van ser 
prioritzades: 

- Que Vilassar de Dalt està en un lloc geogràficament excel·lent i posa a l’abast una 
sèrie d’oportunitats que en altres territoris no hi són.

- Des del punt de vista del teixit econòmic la dificultat d’accés al crèdit.
- L’abandonament dels estudis de la ESO i el risc de 

pública. 
- L’endeutament municipal i la situació econòmica i funcional de l’Ajuntament.
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Manca d’iniciatives d’emprenedories per impulsar el mercat laboral.
La insuficient relació entre el servei local d’ocupació i el teixit empresarial 

Com un punt fort, el sòl industrial disponible per seguir apostant per aquest passat i 
present industrial vilassarenc. 
Feblesa de l’activitat agrària a Vilassar de Dalt. 

dimensió cultural i patrimonial el més destacat és: 

El ric patrimoni cultural i històric com a fortalesa. 
El potencial del patrimoni natural que juntament amb el patrimoni històric i l’ofer
cultural pot ser un veritable eix de desenvolupament econòmic vilassarenc.
La importància de tenir el Parc de la Serralada Litoral. 
La importància de tenir un teixit associatiu divers i dinàmic. 
Destaca que hi ha una part important de la població en que s’observa una poca 
implicació en el seu entorn immediat. 
Destaca la manca de visibilitat i de coordinació de l’oferta cultural al conjunt de la 
vila, però com una oportunitat també de context externa, que el Maresme va 
apostant en diversos camps pel turisme cultural i pot ser una bona oportunitat per 

dimensió urbana i de mobilitat cal destacar el següent: 

Prevalença del vehicle privat davant el vianant a l’espai públic. 
Dificultat dels recorreguts a peu pel nucli urbà. 

e transport públic amb una insuficient connexió entre diversos sistemes 

El dèficit d’aparcament públic. 
Poca cohesió de la trama urbana. 

Afegeix que hi ha coses que no encaixen en cap d’aquests paquets i que van ser 

r de Dalt està en un lloc geogràficament excel·lent i posa a l’abast una 
sèrie d’oportunitats que en altres territoris no hi són. 
Des del punt de vista del teixit econòmic la dificultat d’accés al crèdit.
L’abandonament dels estudis de la ESO i el risc de la degradació de l’educació 

L’endeutament municipal i la situació econòmica i funcional de l’Ajuntament.

4 

d’emprenedories per impulsar el mercat laboral. 
La insuficient relació entre el servei local d’ocupació i el teixit empresarial 

Com un punt fort, el sòl industrial disponible per seguir apostant per aquest passat i 

El potencial del patrimoni natural que juntament amb el patrimoni històric i l’oferta 
cultural pot ser un veritable eix de desenvolupament econòmic vilassarenc. 

s’observa una poca 

Destaca la manca de visibilitat i de coordinació de l’oferta cultural al conjunt de la 
vila, però com una oportunitat també de context externa, que el Maresme va 

me cultural i pot ser una bona oportunitat per 

e transport públic amb una insuficient connexió entre diversos sistemes 

Afegeix que hi ha coses que no encaixen en cap d’aquests paquets i que van ser 

r de Dalt està en un lloc geogràficament excel·lent i posa a l’abast una 

Des del punt de vista del teixit econòmic la dificultat d’accés al crèdit. 
la degradació de l’educació 

L’endeutament municipal i la situació econòmica i funcional de l’Ajuntament. 
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Fase II 

 

El Consell proposa 18 línees d’actuació: 7 de la dimensió social, 3 de la dimensió 
econòmica, 6 de la dimensió cultural i patrimo

Puntualitza que el Consell és un òrgan consultiu i no executiu i que el Ple té tres mesos per 
valorar les propostes. 

 

Dimensió social: 

- Tenir un projecte global d’atenció a les persones.
- Continuar la col·labora
- Promoure el banc de temps.
- Trobar noves vies de recursos per reforçar els serveis socials, atès que no poden 

atendre tota la demanda.
- Possibilitat de mancomunar amb municipis veïns prestacions socials més

especialitzades que no es poden resoldre per sí soles.
- Promoure el voluntariat de diferents maneres.
- Recuperar terres agràries per famílies amb pocs recursos, ja que el municipi té 

terres abandonades i que es té un potencial productiu que posat en el cont
necessitat social, poden tenir un ús interessant.

 

Puntualitza que a part d’aquestes n’hi ha tretze més però que no han estat especialment 
prioritzades. 

 

Dimensió econòmica: 

 

- Diverses actuacions per dinamitzar el teixit comercial.
- Promoure algun tip

agroalimentaris. 
- Promoure la formació o emprenedoria.

 

Dimensió patrimonial i cultural:

 

- El·laborar un pla director del patrimoni, per tal d’analitzar els elements que es 
tenen, quins serveis s’haurien d’associar, quin calendari, quina programació es 
necessita per ser desenvolupat...

- Completar la catalogació del patrimoni.
- Posar en valor el castell.
- Actuacions de millora del conjunt del paisatge urbà.
- Senyalitzar itineraris al Parc de la Serralada Litoral.
- Oportunitat de crear un centre cultural que coordini moltes de les iniciatives 

culturals a càrrec de les entitats del propi municipi i que presti dete

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

El Consell proposa 18 línees d’actuació: 7 de la dimensió social, 3 de la dimensió 
econòmica, 6 de la dimensió cultural i patrimonial i 2 de la dimensió urbana i de mobilitat.

Puntualitza que el Consell és un òrgan consultiu i no executiu i que el Ple té tres mesos per 

Tenir un projecte global d’atenció a les persones. 
Continuar la col·laboració público-privada amb entitats de vocació social.
Promoure el banc de temps. 
Trobar noves vies de recursos per reforçar els serveis socials, atès que no poden 
atendre tota la demanda. 
Possibilitat de mancomunar amb municipis veïns prestacions socials més
especialitzades que no es poden resoldre per sí soles. 
Promoure el voluntariat de diferents maneres. 
Recuperar terres agràries per famílies amb pocs recursos, ja que el municipi té 
terres abandonades i que es té un potencial productiu que posat en el cont
necessitat social, poden tenir un ús interessant. 

Puntualitza que a part d’aquestes n’hi ha tretze més però que no han estat especialment 

Diverses actuacions per dinamitzar el teixit comercial. 
Promoure algun tipus d’etiqueta o de marca social a alguns productes 

Promoure la formació o emprenedoria. 

Dimensió patrimonial i cultural: 

un pla director del patrimoni, per tal d’analitzar els elements que es 
tenen, quins serveis s’haurien d’associar, quin calendari, quina programació es 
necessita per ser desenvolupat... 
Completar la catalogació del patrimoni. 
Posar en valor el castell. 

uacions de millora del conjunt del paisatge urbà. 
Senyalitzar itineraris al Parc de la Serralada Litoral. 
Oportunitat de crear un centre cultural que coordini moltes de les iniciatives 
culturals a càrrec de les entitats del propi municipi i que presti dete

5 

El Consell proposa 18 línees d’actuació: 7 de la dimensió social, 3 de la dimensió 
nial i 2 de la dimensió urbana i de mobilitat. 

Puntualitza que el Consell és un òrgan consultiu i no executiu i que el Ple té tres mesos per 

privada amb entitats de vocació social. 

Trobar noves vies de recursos per reforçar els serveis socials, atès que no poden 

Possibilitat de mancomunar amb municipis veïns prestacions socials més 

Recuperar terres agràries per famílies amb pocs recursos, ja que el municipi té 
terres abandonades i que es té un potencial productiu que posat en el context de 

Puntualitza que a part d’aquestes n’hi ha tretze més però que no han estat especialment 

us d’etiqueta o de marca social a alguns productes 

un pla director del patrimoni, per tal d’analitzar els elements que es 
tenen, quins serveis s’haurien d’associar, quin calendari, quina programació es 

Oportunitat de crear un centre cultural que coordini moltes de les iniciatives 
culturals a càrrec de les entitats del propi municipi i que presti determinats serveis. 
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Dimensió urbana i de mobilitat:

 

- Guanyar espai per les persones.
- Tenir un nucli urbà més peatonal.
- Reforçar diferents espais de trobada.
- Repensar la Plaça de la Vila.
- Completar la Ronda pel Camí de la Costa, que aniria molt be per canali

fluxos de mobilitat cap a les rieres.

 

Agraeix a tots els que han treballat en el projecte i als representants dels grups municipals i 
fa lliurament a l’alcalde de l’informe final.

 

L’alcalde agraeix la presencia de diferents  membres del Consell 

A continuació comenta que el conjunt de deliberacions dutes a terme fins ara, destaquen 
uns elements que en algun aspecte formen part d’un debat o d’una posició que cada vegada 
més ciutadania a Vilassar de Dalt té al cap.

En qualsevol cas diu que la qüestió de la cohesió social és un element fonamental en un 
moment de crisi i per tant de reforç de serveis d’atenció que s’ha de lluitar per mantenir
los,  per què no són competència obligatòria municipal i a més estan sota setge de possibles 
reformes normatives que impliquin la seva desaparició.

Pel que fa a promoció econòmica diu que també hi ha una qüestió que quedaria en el calaix 
de que ha de fer o no un ajuntament. Puntualitza que l’ajuntament té poques competències 
per ser una població de menys de 10.000 habitants, però moltes incumbències: l’atenció 
social i la promoció econòmica, en definitiva els elements de cohesió i benestar social.

Comenta que els elements que giren entorn a les persones d’accessibilitat, d’amabilitat  en 
l’espai urbà, que d’alguna manera de tant en tant surten, però que són competits 
sistemàticament per l’ús que es fa del vehicle, per tant el Consell determina un conjunt de 
mesures que en el seu moment seran prou debatudes.

Referent als elements de cultura i patrimoni
sinó també d’activitat econòmica futura per Vilassar de Dalt, sense menystenir els 
elements del comerç tradicional i per descomptat també un element fonamental que 
entronca amb la història de Vilassar de Dalt 
industrial. 

Diu que el Consell ha estat format per una majoria de persones no vinculades a 
l’Ajuntament i que s’ha aconseguit arribar al camí gràcies a que el Sr. Salvador Grau ha 
treballat i s’hi ha posat traient tem

Afegeix que per qüestions de feina el sr. Salvador Grau ha de deixar la tasca que està 
realitzant al Consell de la vila i que costarà molt trobar una persona que pugui liderar 
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Dimensió urbana i de mobilitat: 

Guanyar espai per les persones. 
Tenir un nucli urbà més peatonal. 
Reforçar diferents espais de trobada. 
Repensar la Plaça de la Vila. 
Completar la Ronda pel Camí de la Costa, que aniria molt be per canali
fluxos de mobilitat cap a les rieres. 

graeix a tots els que han treballat en el projecte i als representants dels grups municipals i 
fa lliurament a l’alcalde de l’informe final. 

L’alcalde agraeix la presencia de diferents  membres del Consell de la Vila.

A continuació comenta que el conjunt de deliberacions dutes a terme fins ara, destaquen 
uns elements que en algun aspecte formen part d’un debat o d’una posició que cada vegada 
més ciutadania a Vilassar de Dalt té al cap. 

ue la qüestió de la cohesió social és un element fonamental en un 
moment de crisi i per tant de reforç de serveis d’atenció que s’ha de lluitar per mantenir

per què no són competència obligatòria municipal i a més estan sota setge de possibles 
es normatives que impliquin la seva desaparició. 

Pel que fa a promoció econòmica diu que també hi ha una qüestió que quedaria en el calaix 
de que ha de fer o no un ajuntament. Puntualitza que l’ajuntament té poques competències 

menys de 10.000 habitants, però moltes incumbències: l’atenció 
social i la promoció econòmica, en definitiva els elements de cohesió i benestar social.

Comenta que els elements que giren entorn a les persones d’accessibilitat, d’amabilitat  en 
, que d’alguna manera de tant en tant surten, però que són competits 

sistemàticament per l’ús que es fa del vehicle, per tant el Consell determina un conjunt de 
mesures que en el seu moment seran prou debatudes. 

Referent als elements de cultura i patrimoni plantegen un nou vector, no només identitari, 
sinó també d’activitat econòmica futura per Vilassar de Dalt, sense menystenir els 
elements del comerç tradicional i per descomptat també un element fonamental que 
entronca amb la història de Vilassar de Dalt que és la seva capacitat empresarial i 

Diu que el Consell ha estat format per una majoria de persones no vinculades a 
l’Ajuntament i que s’ha aconseguit arribar al camí gràcies a que el Sr. Salvador Grau ha 
treballat i s’hi ha posat traient temps de la seva feina i del seu temps de lleure i familiar.

Afegeix que per qüestions de feina el sr. Salvador Grau ha de deixar la tasca que està 
realitzant al Consell de la vila i que costarà molt trobar una persona que pugui liderar 
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Completar la Ronda pel Camí de la Costa, que aniria molt be per canalitzar els 

graeix a tots els que han treballat en el projecte i als representants dels grups municipals i 

de la Vila. 

A continuació comenta que el conjunt de deliberacions dutes a terme fins ara, destaquen 
uns elements que en algun aspecte formen part d’un debat o d’una posició que cada vegada 

ue la qüestió de la cohesió social és un element fonamental en un 
moment de crisi i per tant de reforç de serveis d’atenció que s’ha de lluitar per mantenir-

per què no són competència obligatòria municipal i a més estan sota setge de possibles 

Pel que fa a promoció econòmica diu que també hi ha una qüestió que quedaria en el calaix 
de que ha de fer o no un ajuntament. Puntualitza que l’ajuntament té poques competències 

menys de 10.000 habitants, però moltes incumbències: l’atenció 
social i la promoció econòmica, en definitiva els elements de cohesió i benestar social. 

Comenta que els elements que giren entorn a les persones d’accessibilitat, d’amabilitat  en 
, que d’alguna manera de tant en tant surten, però que són competits 

sistemàticament per l’ús que es fa del vehicle, per tant el Consell determina un conjunt de 

nou vector, no només identitari, 
sinó també d’activitat econòmica futura per Vilassar de Dalt, sense menystenir els 
elements del comerç tradicional i per descomptat també un element fonamental que 

que és la seva capacitat empresarial i 

Diu que el Consell ha estat format per una majoria de persones no vinculades a 
l’Ajuntament i que s’ha aconseguit arribar al camí gràcies a que el Sr. Salvador Grau ha 

ps de la seva feina i del seu temps de lleure i familiar. 

Afegeix que per qüestions de feina el sr. Salvador Grau ha de deixar la tasca que està 
realitzant al Consell de la vila i que costarà molt trobar una persona que pugui liderar 
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aquests elements metodològics i de contingut com ha fet ell, per què ha deixat el llistó molt 
alt. 

 

El Sr. Solà diu que atès que hi ha tres mesos per respondre a les propostes presentades, 
s’uneix a les felicitacions a tots els membres del consell per haver participat i en especial al 
Sr. Salvador Grau. 

Afegeix que estudiaran les propostes detingudament.

 

El Sr. Lorca vol agrair al Sr. Salvador Grau que hagi liderat aquest projecte i a tots els que 
han participat a les diferents jornades de treball i afegeix que espera que el govern pugui 
tirar endavant tots els projectes amb la mateixa il·lusió que s’han desenvolup
propostes. 

 

El Sr. Oliva diu que ha estat una experiència instructiva i que els regidors de l’equip de 
govern han assistit a les reunions per escoltar, captar punts de vista i opinions. Afegeix que 
ha estat una experiència interessant per que els qu
entusiasme especialment la comissió permanent i el president.

Referent a la dimensió social, diu que en aquest moment és lògic prioritzar l’atenció a les 
persones, amb un conjunt de programes que s’han de plantejar. 

Pel que fa a la dimensió econòmica comenta que amb l’actual context hi ha un problema i 
que s’apunten tres línees de treball claus: dinamització del comerç, política de marca 
començant per petites actuacions entorn a productes i que una vegada estigui reg
s’ha de poder sistematitzar i tots els aspectes de formació i reciclatge que hi ha molt de 
camí per córrer i amb l’actual context encara més.

Quant a la dimensió cultural diu que ha posat l’accent en tots els aspectes de patrimoni i 
anuncia que aviat s’endegarà un debat interessant que és la redacció del mapa de patrimoni 
cultural que permetrà canalitzar aquest tema. Afegeix que és un debat fonamental que s’hi 
participi, per què no només catalogarà aquests elements de micropatrimoni sinó ha de 
permetre fer un full de ruta en aquest tema el màxim consensuat possible
de les conjuntures polítiques pugui tirar endavant com a poble.

Comenta que a la dimensió de mobilitat, és fonamental el nucli pels vianants i la 
circumval·lació i prioritzar les persones. Afegeix que és molt important la tasca de posar
ho com a eix central d’actuació sobre de la taula.

Manifesta la seva alegria pels resultats obtinguts i afegeix que disposen de tres mesos per 
articular-ho tot, amb un conjunt de propostes 

 

El Sr. Cusidó agraeix al consell la feina feta, al vicepresident, als consells sectorials i a tots 
els que han aportat cadascuna de les passes que s’han anat fent.

Comenta que s’ha fet molta feina amb molt de rigor i que hi ha tres me
buscar la manera de com ubicar aquests projectes i que s’haurà de prioritzar el que s’ha de 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

ològics i de contingut com ha fet ell, per què ha deixat el llistó molt 

diu que atès que hi ha tres mesos per respondre a les propostes presentades, 
s’uneix a les felicitacions a tots els membres del consell per haver participat i en especial al 

Afegeix que estudiaran les propostes detingudament. 

al Sr. Salvador Grau que hagi liderat aquest projecte i a tots els que 
han participat a les diferents jornades de treball i afegeix que espera que el govern pugui 
tirar endavant tots els projectes amb la mateixa il·lusió que s’han desenvolup

diu que ha estat una experiència instructiva i que els regidors de l’equip de 
govern han assistit a les reunions per escoltar, captar punts de vista i opinions. Afegeix que 
ha estat una experiència interessant per que els que hi han participat ho han fet amb molt 
entusiasme especialment la comissió permanent i el president. 

Referent a la dimensió social, diu que en aquest moment és lògic prioritzar l’atenció a les 
persones, amb un conjunt de programes que s’han de plantejar.  

Pel que fa a la dimensió econòmica comenta que amb l’actual context hi ha un problema i 
que s’apunten tres línees de treball claus: dinamització del comerç, política de marca 
començant per petites actuacions entorn a productes i que una vegada estigui reg
s’ha de poder sistematitzar i tots els aspectes de formació i reciclatge que hi ha molt de 
camí per córrer i amb l’actual context encara més. 

Quant a la dimensió cultural diu que ha posat l’accent en tots els aspectes de patrimoni i 
at s’endegarà un debat interessant que és la redacció del mapa de patrimoni 

cultural que permetrà canalitzar aquest tema. Afegeix que és un debat fonamental que s’hi 
participi, per què no només catalogarà aquests elements de micropatrimoni sinó ha de 

tre fer un full de ruta en aquest tema el màxim consensuat possible
de les conjuntures polítiques pugui tirar endavant com a poble. 

Comenta que a la dimensió de mobilitat, és fonamental el nucli pels vianants i la 
tzar les persones. Afegeix que és molt important la tasca de posar

ho com a eix central d’actuació sobre de la taula. 

Manifesta la seva alegria pels resultats obtinguts i afegeix que disposen de tres mesos per 
ho tot, amb un conjunt de propostes que poden funcionar. 

agraeix al consell la feina feta, al vicepresident, als consells sectorials i a tots 
els que han aportat cadascuna de les passes que s’han anat fent. 

Comenta que s’ha fet molta feina amb molt de rigor i que hi ha tres me
buscar la manera de com ubicar aquests projectes i que s’haurà de prioritzar el que s’ha de 
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ològics i de contingut com ha fet ell, per què ha deixat el llistó molt 

diu que atès que hi ha tres mesos per respondre a les propostes presentades, 
s’uneix a les felicitacions a tots els membres del consell per haver participat i en especial al 

al Sr. Salvador Grau que hagi liderat aquest projecte i a tots els que 
han participat a les diferents jornades de treball i afegeix que espera que el govern pugui 
tirar endavant tots els projectes amb la mateixa il·lusió que s’han desenvolupat les 

diu que ha estat una experiència instructiva i que els regidors de l’equip de 
govern han assistit a les reunions per escoltar, captar punts de vista i opinions. Afegeix que 

e hi han participat ho han fet amb molt 

Referent a la dimensió social, diu que en aquest moment és lògic prioritzar l’atenció a les 

Pel que fa a la dimensió econòmica comenta que amb l’actual context hi ha un problema i 
que s’apunten tres línees de treball claus: dinamització del comerç, política de marca 
començant per petites actuacions entorn a productes i que una vegada estigui registrada 
s’ha de poder sistematitzar i tots els aspectes de formació i reciclatge que hi ha molt de 

Quant a la dimensió cultural diu que ha posat l’accent en tots els aspectes de patrimoni i 
at s’endegarà un debat interessant que és la redacció del mapa de patrimoni 

cultural que permetrà canalitzar aquest tema. Afegeix que és un debat fonamental que s’hi 
participi, per què no només catalogarà aquests elements de micropatrimoni sinó ha de 

tre fer un full de ruta en aquest tema el màxim consensuat possible, per què al marge 

Comenta que a la dimensió de mobilitat, és fonamental el nucli pels vianants i la 
tzar les persones. Afegeix que és molt important la tasca de posar-

Manifesta la seva alegria pels resultats obtinguts i afegeix que disposen de tres mesos per 

agraeix al consell la feina feta, al vicepresident, als consells sectorials i a tots 

Comenta que s’ha fet molta feina amb molt de rigor i que hi ha tres mesos per acabar de 
buscar la manera de com ubicar aquests projectes i que s’haurà de prioritzar el que s’ha de 
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poder dur a terme. Diu que el que no tingui un cost econòmic serà més fàcil de dur a terme 
i altres es tindran que fer a mitjà o a llarg termini.

Afegeix que es parteix d’una premissa que el municipi està molt endeutat i això fa que 
moltes de les coses que es podrien tirar endavant no es puguin fer per motius econòmics.

Comenta que s’ha de tocar de peus a terra i s’ha de buscar de tirar endavant el 
propostes possibles, sobretot prioritzant, els serveis socials.

 

La Sra. Julià agraeix el treball realitzat pel Consell i la presentació d’avui.

 

El Sr. Yelo agraeix la feina feta pels membres del consell i en especial al Sr. Salvador Grau 
per les hores que hi ha dedicat.

Destaca la participació que hi ha hagut entre la societat civil, gent de Vilassar de Dalt que 
han aportat propostes. Afegeix que en tot cas el debat no ha estat en la situació actual de 
l’Ajuntament, sinó mirar-ho a curt, mig i ll

 

El Sr. Adell felicita als components del Consell de la Vila, sobretot al seu coordinador el 
Sr. Salvador Grau. Encoratja per que se segueixi treballant en aquesta línea i afegeix que 
tots els principis són difícils quan es tracta de consells tant feixucs, dels quals s
treure tant profit com aquest. Puntualitza que creu que la majoria de propostes seran útils 
per un futur. 

 

El Sr. Carmona s’uneix a totes les felicitacions per la feina feta i demana que es prengui el 
compromís per tal de donar forma aquestes propos

 

El Sr. Salvador Grau dóna les gràcies per tots els agraïments rebuts i diu que ha estat un 
treball col·lectiu en el qual cadascú ha fet el seu paper.

Puntualitza que hi ha propostes que no s’han prioritzat
majoritari del consell. 

Creu que el Consell de la Vila, estaria enormement satisfet si aquest exercici de 
transversalitat que  s’ha fet,
destil·lar aquelles coses que tots poden compartir i afegeix que si en q
calaix no passa res i que té molta força com a poble ser capaços de destacar algunes coses 
que tots comparteixen. 

 

L’alcalde puntualitza que el repte és que al ple de novembre es doni una resposta 
satisfactòria al conjunt de mesures que pr
fer propostes concretes: si es poden fer, si són competència de l’Ajuntament, de quina 
manera es planifiquen i es calendaritzen i de quina manera això pot implicar algun tipus de 
despesa. 

Dóna les gracies de nou i afegeix que es continuarà la dinàmica de treball com a consell.
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poder dur a terme. Diu que el que no tingui un cost econòmic serà més fàcil de dur a terme 
i altres es tindran que fer a mitjà o a llarg termini. 

Afegeix que es parteix d’una premissa que el municipi està molt endeutat i això fa que 
moltes de les coses que es podrien tirar endavant no es puguin fer per motius econòmics.

Comenta que s’ha de tocar de peus a terra i s’ha de buscar de tirar endavant el 
propostes possibles, sobretot prioritzant, els serveis socials. 

agraeix el treball realitzat pel Consell i la presentació d’avui.

agraeix la feina feta pels membres del consell i en especial al Sr. Salvador Grau 
hores que hi ha dedicat. 

Destaca la participació que hi ha hagut entre la societat civil, gent de Vilassar de Dalt que 
aportat propostes. Afegeix que en tot cas el debat no ha estat en la situació actual de 

ho a curt, mig i llarg termini. 

felicita als components del Consell de la Vila, sobretot al seu coordinador el 
Sr. Salvador Grau. Encoratja per que se segueixi treballant en aquesta línea i afegeix que 
tots els principis són difícils quan es tracta de consells tant feixucs, dels quals s
treure tant profit com aquest. Puntualitza que creu que la majoria de propostes seran útils 

s’uneix a totes les felicitacions per la feina feta i demana que es prengui el 
compromís per tal de donar forma aquestes propostes. 

dóna les gràcies per tots els agraïments rebuts i diu que ha estat un 
treball col·lectiu en el qual cadascú ha fet el seu paper. 

Puntualitza que hi ha propostes que no s’han prioritzat, per que no han tingut el suport 

Creu que el Consell de la Vila, estaria enormement satisfet si aquest exercici de 
s’ha fet, l’equip de govern i els grups de la oposició salpig

destil·lar aquelles coses que tots poden compartir i afegeix que si en q
calaix no passa res i que té molta força com a poble ser capaços de destacar algunes coses 

L’alcalde puntualitza que el repte és que al ple de novembre es doni una resposta 
satisfactòria al conjunt de mesures que proposa el Consell de la Vila. Afegeix que s’han de 
fer propostes concretes: si es poden fer, si són competència de l’Ajuntament, de quina 
manera es planifiquen i es calendaritzen i de quina manera això pot implicar algun tipus de 

e nou i afegeix que es continuarà la dinàmica de treball com a consell.
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poder dur a terme. Diu que el que no tingui un cost econòmic serà més fàcil de dur a terme 

Afegeix que es parteix d’una premissa que el municipi està molt endeutat i això fa que 
moltes de les coses que es podrien tirar endavant no es puguin fer per motius econòmics. 

Comenta que s’ha de tocar de peus a terra i s’ha de buscar de tirar endavant el màxim de 

agraeix el treball realitzat pel Consell i la presentació d’avui. 

agraeix la feina feta pels membres del consell i en especial al Sr. Salvador Grau 

Destaca la participació que hi ha hagut entre la societat civil, gent de Vilassar de Dalt que 
aportat propostes. Afegeix que en tot cas el debat no ha estat en la situació actual de 

felicita als components del Consell de la Vila, sobretot al seu coordinador el 
Sr. Salvador Grau. Encoratja per que se segueixi treballant en aquesta línea i afegeix que 
tots els principis són difícils quan es tracta de consells tant feixucs, dels quals s’ha de 
treure tant profit com aquest. Puntualitza que creu que la majoria de propostes seran útils 

s’uneix a totes les felicitacions per la feina feta i demana que es prengui el 

dóna les gràcies per tots els agraïments rebuts i diu que ha estat un 

per que no han tingut el suport 

Creu que el Consell de la Vila, estaria enormement satisfet si aquest exercici de 
la oposició salpiguessin 

destil·lar aquelles coses que tots poden compartir i afegeix que si en queden algunes al 
calaix no passa res i que té molta força com a poble ser capaços de destacar algunes coses 

L’alcalde puntualitza que el repte és que al ple de novembre es doni una resposta 
oposa el Consell de la Vila. Afegeix que s’han de 

fer propostes concretes: si es poden fer, si són competència de l’Ajuntament, de quina 
manera es planifiquen i es calendaritzen i de quina manera això pot implicar algun tipus de 

e nou i afegeix que es continuarà la dinàmica de treball com a consell. 
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3.- Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt 
pel canvi d'ubicació de la reserva del sistema d'equipaments situat al carrer Francesc 
Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d'ús cultural i docent.
 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern
 

Relació de fets 

1. 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. En data 7 d’octubre de 2013 el document es va publicar al 
DOGC núm. 6474, i per tant, ha entra

 
2. En data 19 de maig de 2014 l’arquitecte redactor del POUM de Vilassar de Dalt va 

emetre informe tècnic on plantejà la conveniència d’iniciar una modificació puntual 
del planejament general en l’àmbit de la r
al carrer Francesc Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d’ús cultural i docent. 
 

3. En la sessió del Ple de data 29 de maig de 2014 es va acordar aprovar l’oportunitat 
de l’ocupació dels terrenys públics 
desenvolupar el projecte anomenat “Art Escènic Multidisciplinari Contemporani 
(A.C.M.E.)” així com iniciar els tràmits per la redacció i tramitació d’una 
modificació puntual del POUM pel canvi d’ubicació dels terren
on es desenvoluparia aquest projecte, de forma que aquests es situïn a la banda del 
camí pla de Vilassar 
la zona verda formi un conjunt amb el torrent de les pinedes.
  

4. Vista la memòria justificativa de la convivència d’aquesta modificació puntual 
ateses les particularitats de l’àmbit afectat i la proposta d’ordenació que es fa. 

 
5. Vist l’informe de l’arquitecte municipal i  vist l’informe de l’assessor jurídic. 

 

Fonaments de dret 

1. Arts. 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local. 

 
2. Arts. 52.2.c i 114.3.k del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt 
pel canvi d'ubicació de la reserva del sistema d'equipaments situat al carrer Francesc 

i Albert núm. 4, i la assignació d'ús cultural i docent. 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2014000045 

Equip de govern. 

El dia 12 de maig de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
vament 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. En data 7 d’octubre de 2013 el document es va publicar al 
DOGC núm. 6474, i per tant, ha entrar en vigor i és plenament eficaç front tercers.

En data 19 de maig de 2014 l’arquitecte redactor del POUM de Vilassar de Dalt va 
emetre informe tècnic on plantejà la conveniència d’iniciar una modificació puntual 
del planejament general en l’àmbit de la reserva dels sistema d’equipaments situat 
al carrer Francesc Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d’ús cultural i docent. 

En la sessió del Ple de data 29 de maig de 2014 es va acordar aprovar l’oportunitat 
de l’ocupació dels terrenys públics d’equipaments de constant referència per 
desenvolupar el projecte anomenat “Art Escènic Multidisciplinari Contemporani 
(A.C.M.E.)” així com iniciar els tràmits per la redacció i tramitació d’una 
modificació puntual del POUM pel canvi d’ubicació dels terren
on es desenvoluparia aquest projecte, de forma que aquests es situïn a la banda del 
camí pla de Vilassar –eix principal del sector- i fora de l’afectació de l’autopista, i 
la zona verda formi un conjunt amb el torrent de les pinedes. 

ta la memòria justificativa de la convivència d’aquesta modificació puntual 
ateses les particularitats de l’àmbit afectat i la proposta d’ordenació que es fa. 

Vist l’informe de l’arquitecte municipal i  vist l’informe de l’assessor jurídic. 

Arts. 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Arts. 52.2.c i 114.3.k del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
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Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt 
pel canvi d'ubicació de la reserva del sistema d'equipaments situat al carrer Francesc 

El dia 12 de maig de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va 
vament 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. En data 7 d’octubre de 2013 el document es va publicar al 

r en vigor i és plenament eficaç front tercers. 

En data 19 de maig de 2014 l’arquitecte redactor del POUM de Vilassar de Dalt va 
emetre informe tècnic on plantejà la conveniència d’iniciar una modificació puntual 

eserva dels sistema d’equipaments situat 
al carrer Francesc Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d’ús cultural i docent.  

En la sessió del Ple de data 29 de maig de 2014 es va acordar aprovar l’oportunitat 
d’equipaments de constant referència per 

desenvolupar el projecte anomenat “Art Escènic Multidisciplinari Contemporani 
(A.C.M.E.)” així com iniciar els tràmits per la redacció i tramitació d’una 
modificació puntual del POUM pel canvi d’ubicació dels terrenys d’equipaments 
on es desenvoluparia aquest projecte, de forma que aquests es situïn a la banda del 

i fora de l’afectació de l’autopista, i 

ta la memòria justificativa de la convivència d’aquesta modificació puntual 
ateses les particularitats de l’àmbit afectat i la proposta d’ordenació que es fa.  

Vist l’informe de l’arquitecte municipal i  vist l’informe de l’assessor jurídic.  

Arts. 22.2.c i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Arts. 52.2.c i 114.3.k del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

3. Arts. 8, 9, 85, 98 i ss del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme.

 
4. Art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió 
acords següents: 
 

Acord 

1. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt 
pel canvi d’ubicació de la reserva del sistema d’equipaments situat al carrer 
Francesc Tosquelles i Albert 
 

2. Exposar l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edictes 
publicats al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació a l'àmbit municipal, a
virtual (pàgina web). La informació pública es realitzarà a les dependències dels 
Serveis Tècnics Municipals i en horari d’atenció al públic. 
 

3. Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les 
sectorials tal i com estableix el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 

4. Notificar aquest acord als municipis confrontants.
 
 
El Sr. Oliva recorda que al Ple del mes de maig es va fer la presentació i aprovació de 
l’oportunitat d’aquest projecte.
 
Diu que aquest és un pal de paller com a punt per atraure projectes estratègics.
Explica que s’ha d’introduir una modificació al planejament. Expl
informe sobre aquesta modificació a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, però 
finalment sembla ser que no serà necessari, ja que la modificació només canvia 
l’emplaçament de la zona verda i de l’equipament, i defineix l’ús d’aque
 
El Sr. Lorca explica que es planteja situar l’equipament en un lloc accessible i donar un ús 
determinat a un equipament que no estava definit.
 
El Sr. Solà comenta que tenen dubtes sobre aquest tema.
Per una banda diu que pot ser vàlid valorar com a
privat, però que caldria valorar els costos i els compromisos, 
als plecs quan es faci la convocatòria del concurs públic per adjudicar la concessió 
d’aquest equipament. 
 
Per altra banda, comenta en relació al polígon del PP12 que no s’ha fet la recepció i que, 
per tant, no s’hi pot edificar.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Arts. 8, 9, 85, 98 i ss del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme. 

Art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei 

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

Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt 
pel canvi d’ubicació de la reserva del sistema d’equipaments situat al carrer 
Francesc Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d’ús cultural i docent. 

Exposar l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edictes 
publicats al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa periòdica de 
més divulgació a l'àmbit municipal, al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al taulell 
virtual (pàgina web). La informació pública es realitzarà a les dependències dels 
Serveis Tècnics Municipals i en horari d’atenció al públic.  

Sol·licitar informe als organismes afectats per raó de les seves competències 
sectorials tal i com estableix el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 

Notificar aquest acord als municipis confrontants. 

recorda que al Ple del mes de maig es va fer la presentació i aprovació de 
l’oportunitat d’aquest projecte. 

Diu que aquest és un pal de paller com a punt per atraure projectes estratègics.
Explica que s’ha d’introduir una modificació al planejament. Explica que es va sol·licitar 
informe sobre aquesta modificació a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, però 
finalment sembla ser que no serà necessari, ja que la modificació només canvia 
l’emplaçament de la zona verda i de l’equipament, i defineix l’ús d’aque

explica que es planteja situar l’equipament en un lloc accessible i donar un ús 
determinat a un equipament que no estava definit. 

comenta que tenen dubtes sobre aquest tema. 
Per una banda diu que pot ser vàlid valorar com a oportunitat la proposta d’un projecte 
privat, però que caldria valorar els costos i els compromisos, que s’haurien de determinar 
als plecs quan es faci la convocatòria del concurs públic per adjudicar la concessió 

menta en relació al polígon del PP12 que no s’ha fet la recepció i que, 
per tant, no s’hi pot edificar. 
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Arts. 8, 9, 85, 98 i ss del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el 

Art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei 

Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels 

Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 1 del POUM de Vilassar de Dalt 
pel canvi d’ubicació de la reserva del sistema d’equipaments situat al carrer 

núm. 4, i la assignació d’ús cultural i docent.  

Exposar l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant edictes 
publicats al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa periòdica de 

l taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al taulell 
virtual (pàgina web). La informació pública es realitzarà a les dependències dels 

seves competències 
sectorials tal i com estableix el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 

recorda que al Ple del mes de maig es va fer la presentació i aprovació de 

Diu que aquest és un pal de paller com a punt per atraure projectes estratègics. 
ica que es va sol·licitar 

informe sobre aquesta modificació a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, però 
finalment sembla ser que no serà necessari, ja que la modificació només canvia 
l’emplaçament de la zona verda i de l’equipament, i defineix l’ús d’aquest.   

explica que es planteja situar l’equipament en un lloc accessible i donar un ús 

oportunitat la proposta d’un projecte 
que s’haurien de determinar 

als plecs quan es faci la convocatòria del concurs públic per adjudicar la concessió 

menta en relació al polígon del PP12 que no s’ha fet la recepció i que, 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
Pel que fa al document diu que també tenen dubtes, en el sentit que l’estudi de mobilitat 
està poc raonat que no calgui, perquè ells consideren que sí 
Manifesta que caldria un estudi previ perquè sinó passarà com a can Nolla.
 
Anuncia que s’abstindran a la votació per poder presentar al·legacions i millorar el 
document. 
 
El Sr. Cusidó diu que aprovar aquest tema al Ple de maig n
primer s’ha d’acabar el PP12, tancar el tema de les quotes als propietaris, i aclarir com es 
van efectuar les adjudicacions. 
 
Comenta que també s’havia considerat la possibilitat de destinar aquest equipament a la 
gossera municipal. 
 
Qüestiona que es faci a canvi de res, tenint en compte que el municipi necessita entrades de 
diners. 
 
També diu que podria estar interessada alguna altra empresa i que s’ha d’obtenir una 
rendibilitat econòmica de tots els espais.
 
Comenta que es va dir que seria un projecte 
tramitant de forma força àgil. 
 
Insisteix en què primer s’ha d’acabar el polígon i en què cal que entrin diners.
 
El Sr. Carmona manifesta que té dubtes en relació a 
desconeix el contingut dels plecs i quines seran les condicions. Això no obstant, anuncia 
que dóna el seu suport a la moció.
 
El Sr. Lorca comenta que els terrenys podrien haver tingut molts destins, però aquest 
projecte és el que finalment s’ha decidit. 
 
Respecte al que s’ha dit sobre que és a canvi de res respon que primer caldrà veure les 
clàusules. Diu que es podran presentar tots els interessats que vulguin, ja que serà un 
concurs públic obert a tothom. 
 
En relació al tema de l’Estudi de Mobilitat diu que hi ha la possibilitat d’incorporar
 
El Sr. Oliva insisteix en què es tracta d’un projecte estratègic i que marca el primer pas del 
calendari. 
 
El Sr. Solà reitera el tema de la necessitat de disposar d’aquest 
 
El Sr. Oliva contesta que el farà el tècnic de planejament en el termini d’informació 
pública. 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Pel que fa al document diu que també tenen dubtes, en el sentit que l’estudi de mobilitat 
està poc raonat que no calgui, perquè ells consideren que sí cal per a l’ús específic.
Manifesta que caldria un estudi previ perquè sinó passarà com a can Nolla.

Anuncia que s’abstindran a la votació per poder presentar al·legacions i millorar el 

diu que aprovar aquest tema al Ple de maig no va ser el més adient i que 
primer s’ha d’acabar el PP12, tancar el tema de les quotes als propietaris, i aclarir com es 
van efectuar les adjudicacions.  

Comenta que també s’havia considerat la possibilitat de destinar aquest equipament a la 

Qüestiona que es faci a canvi de res, tenint en compte que el municipi necessita entrades de 

També diu que podria estar interessada alguna altra empresa i que s’ha d’obtenir una 
rendibilitat econòmica de tots els espais. 

dir que seria un projecte a llarg termini i que ara resulta que s’està 
tramitant de forma força àgil.  

Insisteix en què primer s’ha d’acabar el polígon i en què cal que entrin diners.

manifesta que té dubtes en relació a la definició de l’espai i diu que es 
desconeix el contingut dels plecs i quines seran les condicions. Això no obstant, anuncia 
que dóna el seu suport a la moció. 

comenta que els terrenys podrien haver tingut molts destins, però aquest 
e és el que finalment s’ha decidit.  

Respecte al que s’ha dit sobre que és a canvi de res respon que primer caldrà veure les 
clàusules. Diu que es podran presentar tots els interessats que vulguin, ja que serà un 
concurs públic obert a tothom.  

ó al tema de l’Estudi de Mobilitat diu que hi ha la possibilitat d’incorporar

insisteix en què es tracta d’un projecte estratègic i que marca el primer pas del 

reitera el tema de la necessitat de disposar d’aquest estudi. 

contesta que el farà el tècnic de planejament en el termini d’informació 
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Pel que fa al document diu que també tenen dubtes, en el sentit que l’estudi de mobilitat 
cal per a l’ús específic. 

Manifesta que caldria un estudi previ perquè sinó passarà com a can Nolla. 

Anuncia que s’abstindran a la votació per poder presentar al·legacions i millorar el 

o va ser el més adient i que 
primer s’ha d’acabar el PP12, tancar el tema de les quotes als propietaris, i aclarir com es 

Comenta que també s’havia considerat la possibilitat de destinar aquest equipament a la 

Qüestiona que es faci a canvi de res, tenint en compte que el municipi necessita entrades de 

També diu que podria estar interessada alguna altra empresa i que s’ha d’obtenir una 

a llarg termini i que ara resulta que s’està 

Insisteix en què primer s’ha d’acabar el polígon i en què cal que entrin diners. 

la definició de l’espai i diu que es 
desconeix el contingut dels plecs i quines seran les condicions. Això no obstant, anuncia 

comenta que els terrenys podrien haver tingut molts destins, però aquest 

Respecte al que s’ha dit sobre que és a canvi de res respon que primer caldrà veure les 
clàusules. Diu que es podran presentar tots els interessats que vulguin, ja que serà un 

ó al tema de l’Estudi de Mobilitat diu que hi ha la possibilitat d’incorporar-lo. 

insisteix en què es tracta d’un projecte estratègic i que marca el primer pas del 

contesta que el farà el tècnic de planejament en el termini d’informació 
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El Sr. Cusidó planteja que els recursos de l’empresa es basen en la subvenció pública.
 
També diu que l’espai es va enjardinar, que ho van pagar els pr
dues vegades. 
 
Respecte al PP12 diu que ningú sap què 
ve des del 2006. 
 
L’alcalde manifesta que és un objectiu desbloquejar el PP12 i que es farà en el mateix 
calendari. 
 
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova amb nou vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, dues abstencions dels regidors de CIU i 
un vot en contra del regidor de la CEV.
 
 
 
4.- Donar compte de l'informe de morosi
 
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al segon  
trimestre de 2014, que figurava a l’expedient del Ple.
 
 
5.- Moció del PSC amb l'adhesió del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i 
adscrit relativa a l'adopció de mesures contra la pobresa infantil i per garantir la seva 
alimentació. 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Varis

 

Relació de fets  

La llarga crisi econòmica que venim patint, està p
pobresa al nostre país. 
Així es reflecteix a la “ Encuesta de Condiciones de Vida”, 
publica l’Institut Nacional d’Estadística, que indica que un de cada tres ciutadans (el
27,3%) està en risc de pobresa o exclusió social. Les xifres de privació material severa, de
baixa intensitat d’ocupació de les llars i de pobresa relativa també han augmentat.
 
Però el més greu d’aquestes dades és que el risc de pobresa afecta sobretot els infants.
recent informe de l’organització 
(2.826.549) els infants en situació de pobresa. Des de l’Observatori Social d’Espanya
senyalen que el nostre país encapçala la llista dels que més han augmentat en termes de
pobresa infantil els darrers anys. A Espanya el percentatge d’infants que viuen a llars amb
pobresa extrema ha crescut més de 4 punts percentuals des que va començar la crisi, la
xifra més alta de tota la UE, només per sota de Romania i Bulgària.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

planteja que els recursos de l’empresa es basen en la subvenció pública.

També diu que l’espai es va enjardinar, que ho van pagar els propietaris i que s’ha cobrat 

Respecte al PP12 diu que ningú sap què ha passat perquè és una tramitació incorrecta que 

L’alcalde manifesta que és un objectiu desbloquejar el PP12 i que es farà en el mateix 

continuació sotmet la moció a votació i s’aprova amb nou vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, dues abstencions dels regidors de CIU i 
un vot en contra del regidor de la CEV. 

Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2014.

L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al segon  
trimestre de 2014, que figurava a l’expedient del Ple. 

Moció del PSC amb l'adhesió del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i 
adscrit relativa a l'adopció de mesures contra la pobresa infantil i per garantir la seva 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2014000051 

Varis 

La llarga crisi econòmica que venim patint, està provocant l’augment dramàtic de la

Encuesta de Condiciones de Vida”, corresponent a 2013, que
publica l’Institut Nacional d’Estadística, que indica que un de cada tres ciutadans (el

bresa o exclusió social. Les xifres de privació material severa, de
baixa intensitat d’ocupació de les llars i de pobresa relativa també han augmentat.

Però el més greu d’aquestes dades és que el risc de pobresa afecta sobretot els infants.
orme de l’organització Save The Children xifrava en gairebé tres milions 

(2.826.549) els infants en situació de pobresa. Des de l’Observatori Social d’Espanya
senyalen que el nostre país encapçala la llista dels que més han augmentat en termes de

nfantil els darrers anys. A Espanya el percentatge d’infants que viuen a llars amb
pobresa extrema ha crescut més de 4 punts percentuals des que va començar la crisi, la
xifra més alta de tota la UE, només per sota de Romania i Bulgària. 
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planteja que els recursos de l’empresa es basen en la subvenció pública. 

opietaris i que s’ha cobrat 

és una tramitació incorrecta que 

L’alcalde manifesta que és un objectiu desbloquejar el PP12 i que es farà en el mateix 

continuació sotmet la moció a votació i s’aprova amb nou vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC, PP i regidor no adscrit, dues abstencions dels regidors de CIU i 

tat corresponent al segon trimestre de 2014. 

L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al segon  

Moció del PSC amb l'adhesió del GEVD, CIU, OXV, CEV, ERC i el regidor no 
adscrit relativa a l'adopció de mesures contra la pobresa infantil i per garantir la seva 

rovocant l’augment dramàtic de la 

corresponent a 2013, que 
publica l’Institut Nacional d’Estadística, que indica que un de cada tres ciutadans (el 

bresa o exclusió social. Les xifres de privació material severa, de 
baixa intensitat d’ocupació de les llars i de pobresa relativa també han augmentat. 

Però el més greu d’aquestes dades és que el risc de pobresa afecta sobretot els infants.  Un 
xifrava en gairebé tres milions 

(2.826.549) els infants en situació de pobresa. Des de l’Observatori Social d’Espanya 
senyalen que el nostre país encapçala la llista dels que més han augmentat en termes de 

nfantil els darrers anys. A Espanya el percentatge d’infants que viuen a llars amb 
pobresa extrema ha crescut més de 4 punts percentuals des que va començar la crisi, la 
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Els efectes de la pobresa infantil són altament perjudicials i es relacionen amb problemes
de salut a l’edat adulta. L’ impacte de la malnutrició o la manca d’estímuls educatius els
primers anys de l’infant poden tenir conseqüències de difícil solució, comprometent no
només el futur d’aquells infants, sinó el de tots, en disminuir la capacitat econòmica i
productiva del país. Si bé existeix una estreta relació entre la situació de pobresa dels 
infants i l’atur del seus pares o la pèrdua de renda d’aquests, les polítiques 
orientades poden fer molt per la infància, per contrarestar els efectes d’aquestes situacions 
de pobresa. 
 
Com destaca el darrer informe de l’Oficina d’Investigació d’ UNICEF sobre benestar 
infantil en països rics, l’experiència acumulada i c
situacions de crisi van fer un gran esforç en mesures de recolzament a la infància (protegint 
recursos educatius, sanitaris i socials dirigits als infants) van sortir més reforçats de les 
mateixes. 
La pobresa infantil s´ha fet més intensa, augmentant la distància entre les rendes dels
pobres i el llindar de la pobresa. Dit d’una altra forma i tal com l’UNICEF
Espanyol plantejava ja el 2012, cada vegada hi ha més infants pobres i cada vegada són 
més pobres.  
 
La pròpia Creu Roja aquest mateix any 2014 ha senyalat un augment de 3.419
—el 5,8% més— que l’entitat ha atès enguany i que eleven fins a 61.792 la
d’infants assistits per l’organització.
 
El Pla contra la pobresa infantil de 17 mili
mesura més que insuficient per lluitar contra la pobresa infantil.
El repartiment d’aquestes ajudes s’han basat en el criteri AROPE, el qual no ha tingut en
compte els criteris poblacionals, així castigant a
catalana. 
 
La falta d’ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que moltes
famílies hagin acabat retallant en necessitats bàsiques com el menjar. El dèficit alimentari
afecta el desenvolupant de
respiratòries i cardiovasculars, així com infeccioses. La inseguretat del risc de pobresa té
enormes conseqüències en el present, però també per al potencial desenvolupament dels
infants, generant una desigualtat que anirà incrementant
cap a la vida adulta. 
 
Els serveis de menjador escolars han permès mitigar aquesta realitat durant el curs
però ens trobem davant d’un final de curs incert en què aquesta necessit
desatesa en tancar al centre escolar, i per tant, el servei de menjador.
 
D’altra banda, el President de la Generalitat es 
Catalunya a garantir la beca menjador d’aquells alumnes que la renda familiar 
sota del IRSC. Aquest és un compromís del President assumit pel Govern i la Conselleria
d’Ensenyament amb una partida ampliable, en el pressupost de la Generalitat de
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pobresa infantil són altament perjudicials i es relacionen amb problemes
de salut a l’edat adulta. L’ impacte de la malnutrició o la manca d’estímuls educatius els
primers anys de l’infant poden tenir conseqüències de difícil solució, comprometent no

s el futur d’aquells infants, sinó el de tots, en disminuir la capacitat econòmica i
Si bé existeix una estreta relació entre la situació de pobresa dels 

pares o la pèrdua de renda d’aquests, les polítiques 
molt per la infància, per contrarestar els efectes d’aquestes situacions 

destaca el darrer informe de l’Oficina d’Investigació d’ UNICEF sobre benestar 
països rics, l’experiència acumulada i constatada diu que aquells països que en 
de crisi van fer un gran esforç en mesures de recolzament a la infància (protegint 

educatius, sanitaris i socials dirigits als infants) van sortir més reforçats de les 

l s´ha fet més intensa, augmentant la distància entre les rendes dels
pobres i el llindar de la pobresa. Dit d’una altra forma i tal com l’UNICEF

plantejava ja el 2012, cada vegada hi ha més infants pobres i cada vegada són 

pròpia Creu Roja aquest mateix any 2014 ha senyalat un augment de 3.419
que l’entitat ha atès enguany i que eleven fins a 61.792 la

d’infants assistits per l’organització. 

El Pla contra la pobresa infantil de 17 milions d’ Euros aprovat pel Govern Central , és una
mesura més que insuficient per lluitar contra la pobresa infantil. 
El repartiment d’aquestes ajudes s’han basat en el criteri AROPE, el qual no ha tingut en
compte els criteris poblacionals, així castigant a les comunitats autònomes com la

La falta d’ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que moltes
famílies hagin acabat retallant en necessitats bàsiques com el menjar. El dèficit alimentari
afecta el desenvolupant del menor, a més d’augmentar el risc que pateixi malalties
respiratòries i cardiovasculars, així com infeccioses. La inseguretat del risc de pobresa té
enormes conseqüències en el present, però també per al potencial desenvolupament dels

a desigualtat que anirà incrementant-se en el futur desenvolupament

Els serveis de menjador escolars han permès mitigar aquesta realitat durant el curs
però ens trobem davant d’un final de curs incert en què aquesta necessit
desatesa en tancar al centre escolar, i per tant, el servei de menjador. 

D’altra banda, el President de la Generalitat es va comprometre davant el Parlament de
Catalunya a garantir la beca menjador d’aquells alumnes que la renda familiar 
sota del IRSC. Aquest és un compromís del President assumit pel Govern i la Conselleria
d’Ensenyament amb una partida ampliable, en el pressupost de la Generalitat de
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pobresa infantil són altament perjudicials i es relacionen amb problemes 
de salut a l’edat adulta. L’ impacte de la malnutrició o la manca d’estímuls educatius els 
primers anys de l’infant poden tenir conseqüències de difícil solució, comprometent no 

s el futur d’aquells infants, sinó el de tots, en disminuir la capacitat econòmica i 
Si bé existeix una estreta relació entre la situació de pobresa dels 

pares o la pèrdua de renda d’aquests, les polítiques públiques ben 
molt per la infància, per contrarestar els efectes d’aquestes situacions 

destaca el darrer informe de l’Oficina d’Investigació d’ UNICEF sobre benestar 
onstatada diu que aquells països que en 

de crisi van fer un gran esforç en mesures de recolzament a la infància (protegint 
educatius, sanitaris i socials dirigits als infants) van sortir més reforçats de les 

l s´ha fet més intensa, augmentant la distància entre les rendes dels 
pobres i el llindar de la pobresa. Dit d’una altra forma i tal com l’UNICEF-Comitè 

plantejava ja el 2012, cada vegada hi ha més infants pobres i cada vegada són 

pròpia Creu Roja aquest mateix any 2014 ha senyalat un augment de 3.419 menors nous 
que l’entitat ha atès enguany i que eleven fins a 61.792 la xifra total 

ons d’ Euros aprovat pel Govern Central , és una 

El repartiment d’aquestes ajudes s’han basat en el criteri AROPE, el qual no ha tingut en 
les comunitats autònomes com la 

La falta d’ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que moltes 
famílies hagin acabat retallant en necessitats bàsiques com el menjar. El dèficit alimentari 

l menor, a més d’augmentar el risc que pateixi malalties 
respiratòries i cardiovasculars, així com infeccioses. La inseguretat del risc de pobresa té 
enormes conseqüències en el present, però també per al potencial desenvolupament dels 

se en el futur desenvolupament 

Els serveis de menjador escolars han permès mitigar aquesta realitat durant el curs escolar, 
però ens trobem davant d’un final de curs incert en què aquesta necessitat podria quedar 

comprometre davant el Parlament de 
Catalunya a garantir la beca menjador d’aquells alumnes que la renda familiar estigui per 
sota del IRSC. Aquest és un compromís del President assumit pel Govern i la Conselleria 
d’Ensenyament amb una partida ampliable, en el pressupost de la Generalitat de Catalunya.  
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És per això que es considera
mantenir-se en les etapes de vacances escolars mitjançant un Pla específic per a
motiu. 
 
 

Proposta d’acords 

 
Primer. Adoptar les mesures acordades el 17 de juliol de 2014 per la comissió de
seguiment del Pla d’atenció integral a 
per la Infància, al qual va donar recolzament totes les forces polítiques parlamentàries,
entre d’altres actors, de manera que les situacions de pobresa infantil siguin detectades,
ateses i previngudes amb eficàcia, amb els mecanismes existents i de nous que es puguin
implementar, en estreta col·laboració de les administracions publiques i les entitats del
tercer sector, i tenint en compte l’entorn familiar i el pla escolar.
 
Segon.- Habilitar els mecan
curs escolar del 2014, estiguin disponibles els serveis de menjador infantil en els
escolars o altres equipaments.
 
Tercer.- Fer el seguiment de
seu parlamentària de garantir les beques menjador, pe
que aquells infants de les famílies que no puguin fer front al pagament del menjador
escolar la tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost.
 
Quart.- Recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar més recursos al
Govern Central en matèria de Serveis Socials i en especial en el finançament del Pla d’
atenció integral a la infància i l’adolescència 2014
pobresa infantil. 
 
Cinquè.- Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i a tots els grups parlamentaris.
 
 
 
 
El Sr. Adell fa un parèntesi i manifesta que s’ha de mostrar rebuig davant el conflicte de 
Gaza i d’altres llocs del món.
 
Explica que a proposta de CIU s’ha substituït la moció presentada inicialment per la versió 
que es va presentar sobre aquest tema a l’Ajuntament de Terrassa, que va tenir un ampli 
consens. 
 
Incideix en què s’ha d’incrementar el 
cobreix el 50%, i que té uns retards de 3 a 5 mesos perquè el Consell Comarcal del 
Maresme triga a pagar. 
 
El Sr. Solà comenta que s’ha fet una moció conjunta i que no s’ha de fer demagògia.
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es considera que aquest servei directe d’atenció al menjador
se en les etapes de vacances escolars mitjançant un Pla específic per a

Adoptar les mesures acordades el 17 de juliol de 2014 per la comissió de
seguiment del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017 dins del Pacte
per la Infància, al qual va donar recolzament totes les forces polítiques parlamentàries,
entre d’altres actors, de manera que les situacions de pobresa infantil siguin detectades,

amb eficàcia, amb els mecanismes existents i de nous que es puguin
implementar, en estreta col·laboració de les administracions publiques i les entitats del
tercer sector, i tenint en compte l’entorn familiar i el pla escolar. 

Habilitar els mecanismes i actuacions necessaris perquè des de la finalització
curs escolar del 2014, estiguin disponibles els serveis de menjador infantil en els
escolars o altres equipaments.  

Fer el seguiment de l’efectiu compromís adquirit pel Govern de la Generalitat en
ria de garantir les beques menjador, per al curs escolar 2014

que aquells infants de les famílies que no puguin fer front al pagament del menjador
escolar la tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost.  

Recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar més recursos al
Govern Central en matèria de Serveis Socials i en especial en el finançament del Pla d’
atenció integral a la infància i l’adolescència 2014-2017, i molt especialment c

Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i a tots els grups parlamentaris. 

fa un parèntesi i manifesta que s’ha de mostrar rebuig davant el conflicte de 
i d’altres llocs del món. 

Explica que a proposta de CIU s’ha substituït la moció presentada inicialment per la versió 
que es va presentar sobre aquest tema a l’Ajuntament de Terrassa, que va tenir un ampli 

Incideix en què s’ha d’incrementar el pressupost que es destina a beques, que actualment 
cobreix el 50%, i que té uns retards de 3 a 5 mesos perquè el Consell Comarcal del 

comenta que s’ha fet una moció conjunta i que no s’ha de fer demagògia.
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al menjador ha de 
se en les etapes de vacances escolars mitjançant un Pla específic per a aquest 

Adoptar les mesures acordades el 17 de juliol de 2014 per la comissió de 
2017 dins del Pacte 

per la Infància, al qual va donar recolzament totes les forces polítiques parlamentàries, 
entre d’altres actors, de manera que les situacions de pobresa infantil siguin detectades,  

amb eficàcia, amb els mecanismes existents i de nous que es puguin 
implementar, en estreta col·laboració de les administracions publiques i les entitats del 

ismes i actuacions necessaris perquè des de la finalització del 
curs escolar del 2014, estiguin disponibles els serveis de menjador infantil en els centres 

n de la Generalitat en 
l curs escolar 2014-2015, per tal 

que aquells infants de les famílies que no puguin fer front al pagament del menjador 

Recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya a reclamar més recursos al 
Govern Central en matèria de Serveis Socials i en especial en el finançament del Pla d’ 

2017, i molt especialment contra la 

Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 

fa un parèntesi i manifesta que s’ha de mostrar rebuig davant el conflicte de 

Explica que a proposta de CIU s’ha substituït la moció presentada inicialment per la versió 
que es va presentar sobre aquest tema a l’Ajuntament de Terrassa, que va tenir un ampli 

pressupost que es destina a beques, que actualment 
cobreix el 50%, i que té uns retards de 3 a 5 mesos perquè el Consell Comarcal del 

comenta que s’ha fet una moció conjunta i que no s’ha de fer demagògia. 
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Afegeix que també dels pressupostos de l’Ajuntament es poden destinar més recursos.
 
Declara que donen suport a la moció.
 
 
El Sr. Cusidó demana que es tiri endavant i que es pugui disposar de suficiència 
econòmica. 
 
La Sra. Julià declara que està d’acord amb la moció, 
també s’apliqui a nivell local i al Govern de la Generalitat.
 
 
L’alcalde manifesta que l’Ajuntament compta amb la col·laboració i l’ajut d’altres entitats i 
que es pot ajudar al conjunt de nens i nenes del municipi.
 
 
L’ alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat de tots els regidors.
 
 
 
6.- Moció sobre el procediment d'informació i participació en el procés del projecte 
del nou Complex Funerari
 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

En l’acte informatiu públic celebrat el passat 22 de juliol, l’equip de govern va proposar, a 
efectes de màxima transparència, aprovar una comissió consistorial i veïnal de seguiment i 
control del procés del projecte de nou cementiri, amb totes les informacions rela
contrastades sobre el tema. 

Per aquest motiu, creiem necessari mantenir la Comissió d’Estudi creada per acord de Ple 
de 28 de juliol de 2011 en referència a aquest expedient, si bé modificant les seves 
funcions en el sentit d’efectuar el seguiment 
informació possible sobre el mateix.

Així mateix es va valorar la necessitat d’aclarir especialment els efectes contaminants 
ambientals i esbrinar els aspectes competencials i normatius d’aquest tipus d’equipaments.

També es va deixar clar que en cas de persistir el desacord es podria plantejar una consulta 
ciutadana al conjunt dels vilassarencs per decidir aquesta qüestió.

 

Fonaments de dret 

- Arts. 25.2.j) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bas
Règim Local (LRBRL).

- Arts. 66.3.j) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

- Art. 2 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre Serveis Funeraris.
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mbé dels pressupostos de l’Ajuntament es poden destinar més recursos.

Declara que donen suport a la moció. 

demana que es tiri endavant i que es pugui disposar de suficiència 

declara que està d’acord amb la moció, però demana que sobre els recursos 
també s’apliqui a nivell local i al Govern de la Generalitat. 

L’alcalde manifesta que l’Ajuntament compta amb la col·laboració i l’ajut d’altres entitats i 
que es pot ajudar al conjunt de nens i nenes del municipi. 

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

Moció sobre el procediment d'informació i participació en el procés del projecte 
del nou Complex Funerari 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2014000049 

informatiu públic celebrat el passat 22 de juliol, l’equip de govern va proposar, a 
efectes de màxima transparència, aprovar una comissió consistorial i veïnal de seguiment i 
control del procés del projecte de nou cementiri, amb totes les informacions rela

 

Per aquest motiu, creiem necessari mantenir la Comissió d’Estudi creada per acord de Ple 
de 28 de juliol de 2011 en referència a aquest expedient, si bé modificant les seves 
funcions en el sentit d’efectuar el seguiment d’aquest projecte i aportar la màxima 
informació possible sobre el mateix. 

Així mateix es va valorar la necessitat d’aclarir especialment els efectes contaminants 
ambientals i esbrinar els aspectes competencials i normatius d’aquest tipus d’equipaments.

mbé es va deixar clar que en cas de persistir el desacord es podria plantejar una consulta 
ciutadana al conjunt dels vilassarencs per decidir aquesta qüestió. 

Arts. 25.2.j) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bas
Règim Local (LRBRL). 

Arts. 66.3.j) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.  

Art. 2 de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre Serveis Funeraris. 
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mbé dels pressupostos de l’Ajuntament es poden destinar més recursos. 

demana que es tiri endavant i que es pugui disposar de suficiència 

però demana que sobre els recursos 

L’alcalde manifesta que l’Ajuntament compta amb la col·laboració i l’ajut d’altres entitats i 

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

Moció sobre el procediment d'informació i participació en el procés del projecte 

informatiu públic celebrat el passat 22 de juliol, l’equip de govern va proposar, a 
efectes de màxima transparència, aprovar una comissió consistorial i veïnal de seguiment i 
control del procés del projecte de nou cementiri, amb totes les informacions relatives i 

Per aquest motiu, creiem necessari mantenir la Comissió d’Estudi creada per acord de Ple 
de 28 de juliol de 2011 en referència a aquest expedient, si bé modificant les seves 

d’aquest projecte i aportar la màxima 

Així mateix es va valorar la necessitat d’aclarir especialment els efectes contaminants 
ambientals i esbrinar els aspectes competencials i normatius d’aquest tipus d’equipaments. 

mbé es va deixar clar que en cas de persistir el desacord es podria plantejar una consulta 

Arts. 25.2.j) i 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 

Arts. 66.3.j) i 67 a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
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- Art. 31 i ss. de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de 
referèndum. 

- Art. 10 del Reglament de Participació Ciutadana.

Proposta d’acord 

1. Mantenir la Comissió d’Estudi creada per acord de Ple de 28 de juliol de 2011, 
modificant la seva composic
constituir un punt comú d’obtenció i contrast d’informació sobre el projecte, amb la 
denominació de “Comissió de seguiment del Complex Funerari de Vilassar de Dalt”.

2. Designar els membres que
que es relacionen a continuació:

 
President:  
L’alcalde: Xavier Godàs Pérez. 
Vocals:  

- Un regidor per cada grup municipal:

. CIU: Francesc Solà Xifra

. GEVD: Ferran Lorca Gruart

. OXV: Imma Ninet 

. CEV: Joan Alfons Cusidó Macià

. PP: Laura Julià Cantallops

. ERC: Xavier Yelo Blat

. PSC: Joan Adell Pla

- El regidor no adscrit: Cèsar Carmona Laso 

- Un representant de la CUP: Jesús Sánchez Marín

- Dos representants de la plataforma Pro Vallmorena:

. Ruth Corominas

. Eugeni Masgoret

- Dos representants del concessionari.

- L’arquitecte redactor del POUM: Xavier Soriano Gabarró.

- L’enginyer municipal: Joan Ramon Palat. 

- El secretari: Gustau Roca Priante

- L’interventor: Sergi Grau Piniella

- Actuarà com a 
Reales. 

Podran assistir, amb veu i sense vot, a les reunions totes aquelles persones que siguin 
necessàries atenent a la seva expertesa per assessorar a la Comissió.  
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. de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de 

Art. 10 del Reglament de Participació Ciutadana. 

1. Mantenir la Comissió d’Estudi creada per acord de Ple de 28 de juliol de 2011, 
modificant la seva composició i les seves funcions en el sentit d’efectuar el seguiment i 
constituir un punt comú d’obtenció i contrast d’informació sobre el projecte, amb la 
denominació de “Comissió de seguiment del Complex Funerari de Vilassar de Dalt”.

Designar els membres que integraran la Comissió de seguiment del Complex Funerari, 
que es relacionen a continuació: 

L’alcalde: Xavier Godàs Pérez.  

Un regidor per cada grup municipal: 

. CIU: Francesc Solà Xifra 

. GEVD: Ferran Lorca Gruart 

. OXV: Imma Ninet Galofré 

. CEV: Joan Alfons Cusidó Macià 

. PP: Laura Julià Cantallops 

. ERC: Xavier Yelo Blat 

. PSC: Joan Adell Pla 

El regidor no adscrit: Cèsar Carmona Laso  

Un representant de la CUP: Jesús Sánchez Marín  

Dos representants de la plataforma Pro Vallmorena: 

. Ruth Corominas 

. Eugeni Masgoret 

Dos representants del concessionari. 

L’arquitecte redactor del POUM: Xavier Soriano Gabarró. 

L’enginyer municipal: Joan Ramon Palat.  

El secretari: Gustau Roca Priante 

L’interventor: Sergi Grau Piniella 

Actuarà com a Secretari/a un funcionari/a de la corporació: Carme Berengüí 

Podran assistir, amb veu i sense vot, a les reunions totes aquelles persones que siguin 
necessàries atenent a la seva expertesa per assessorar a la Comissió.  

16 

. de la Llei 4/2010, de 17 de març, de consultes populars per via de 

1. Mantenir la Comissió d’Estudi creada per acord de Ple de 28 de juliol de 2011, 
ió i les seves funcions en el sentit d’efectuar el seguiment i 

constituir un punt comú d’obtenció i contrast d’informació sobre el projecte, amb la 
denominació de “Comissió de seguiment del Complex Funerari de Vilassar de Dalt”. 

integraran la Comissió de seguiment del Complex Funerari, 

un funcionari/a de la corporació: Carme Berengüí 

Podran assistir, amb veu i sense vot, a les reunions totes aquelles persones que siguin 
necessàries atenent a la seva expertesa per assessorar a la Comissió.   
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3. Establir que el seu règim de funcionament serà el previst pels Consells Sectorials a l’art. 
40 del Reglament de Participació Ciutadana i amb caràcter supletori el règim de 
funcionament del Ple de la Corporació en la legislació de règim local vigent. 

4. Encarregar a secretaria i als serveis tècnics recollir tota la documentació possible sobre 
els efectes mediambientals i les normatives que regulen aquest equipament, així com 
cercar els assessoraments tècnics necessaris.

5. Un cop clausurat per totes les 
comissió, en cas de persistir el desacord, la comissió tramitarà al plenari del mes d’octubre  
la sol·licitud de convocatòria d’una consulta popular dintre del marc de la Llei 4/2010, de 
17 de març, de consultes populars per via de referèndum.

 
 
 
L’alcalde comenta que el text de la moció és el de l’equip de Govern, amb aportacions de 
CIU i de la CEV.   
 
Planteja que la voluntat del consistori és tenir en compte el procés dut a terme fins ara amb 
l’adjudicació del servei, i obrir la possibilitat de sistematitzar el debat amb un diàleg 
fonamentat en dades, informes, etc. 
 
Diu que és discutible però amb un marge de treball limitat.
 
Comenta que la Comissió que es proposa haurà de fer una memòria amb unes co
tenint en compte el debat, els acords i desacords.
 
Com a repte diu que es plantegen tenir la capacitat de canviar les percepcions del 
problema, però amb un horitzó temporal limitat.
 
Agraeix les intervencions que hi ha hagut, i especialment la
 
El Sr. Solà diu que es presenta una moció àmplia a la qual poden donar suport i que permet 
obrir espai de participació ciutadana.
 
El Sr. Cusidó planteja que s’han acceptat algunes de les seves propostes, que provenen de 
la reunió del dia 22 de maig, tot i que fa notar que no es contempla aturar el procediment. 
Comenta que calia buscar altres formules com per exemple retornar els diners, tenint en
compte que era un cànon avançat. A continuació anuncia que el seu grup s’abstindrà a la 
votació. Agraeix les propostes als altres grups i a la gent de fora i diu que s’ha d’anar amb 
compte amb la salut de la gent del municipi.
 
L’alcalde respon que el pro
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per
regidors del GEVD, CIU, OXV, ERC, PSC i del regidor no adscrit, i una abstenció del 
regidor de la CEV. 
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3. Establir que el seu règim de funcionament serà el previst pels Consells Sectorials a l’art. 
40 del Reglament de Participació Ciutadana i amb caràcter supletori el règim de 
funcionament del Ple de la Corporació en la legislació de règim local vigent. 

Encarregar a secretaria i als serveis tècnics recollir tota la documentació possible sobre 
els efectes mediambientals i les normatives que regulen aquest equipament, així com 
cercar els assessoraments tècnics necessaris. 

5. Un cop clausurat per totes les parts el procés de diàleg i treball dins de la citada 
comissió, en cas de persistir el desacord, la comissió tramitarà al plenari del mes d’octubre  
la sol·licitud de convocatòria d’una consulta popular dintre del marc de la Llei 4/2010, de 

consultes populars per via de referèndum. 

L’alcalde comenta que el text de la moció és el de l’equip de Govern, amb aportacions de 

Planteja que la voluntat del consistori és tenir en compte el procés dut a terme fins ara amb 
cació del servei, i obrir la possibilitat de sistematitzar el debat amb un diàleg 

fonamentat en dades, informes, etc.  

Diu que és discutible però amb un marge de treball limitat. 

Comenta que la Comissió que es proposa haurà de fer una memòria amb unes co
tenint en compte el debat, els acords i desacords. 

Com a repte diu que es plantegen tenir la capacitat de canviar les percepcions del 
problema, però amb un horitzó temporal limitat. 

Agraeix les intervencions que hi ha hagut, i especialment la d’en Francesc Solà.

diu que es presenta una moció àmplia a la qual poden donar suport i que permet 
obrir espai de participació ciutadana. 

planteja que s’han acceptat algunes de les seves propostes, que provenen de 
la reunió del dia 22 de maig, tot i que fa notar que no es contempla aturar el procediment. 
Comenta que calia buscar altres formules com per exemple retornar els diners, tenint en
compte que era un cànon avançat. A continuació anuncia que el seu grup s’abstindrà a la 
votació. Agraeix les propostes als altres grups i a la gent de fora i diu que s’ha d’anar amb 
compte amb la salut de la gent del municipi. 

L’alcalde respon que el procediment està fixat.  

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb onze vots a favor dels 
regidors del GEVD, CIU, OXV, ERC, PSC i del regidor no adscrit, i una abstenció del 
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7.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes de juny que van
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han p
consultar. 
 
 D2014AJUN000548 
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Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

s dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
de juny que van del número D2014AJUN000548 al D2014AJUN000653

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

03/06/2014 Aprovació expedient i apertura del procediment 
d'adjudicació del contracte de subminis-trament i muntatge de jocs 
infantils a diversos àmbits de Vilassar de Dalt. 
03/06/2014 Compensació de deutes 
03/06/2014 Compensació de deutes segons conveni

          03/06/2014 

03/06/2014 Festa de comiat del curs 2013-

03/06/2014 Autorització de Serveis Extraordinari dia eleccions 

Parlament Europeu 2014. 

03/06/2014 1r.Expedient de Baixes d'Oficis d'Habitants 2014

04/06/2014 Pròrroga d'un any del contracte de serveis de 

neteja de l'Escola Francesc Macià i altres edificis municipals
04/06/2014 Material per celebració jornades contra el càncer 
els dies 7 i 8 de juny de 2014 
04/06/2014 Aprovació de la relació I00859 

04/06/2014 Aprovació de la relació I00858 

04/06/2014 Aprovació de la relació de despeses I00857

04/06/2014 Aprovar relacions de bestreta de serveis socials 

C00092, C00091, C00090. 

04/06/2014 Al·legació denúncia de trànsit expedient núm. 

14009123. 

04/06/2014 Finançament de l'àmbit de benestar social per un 

import de 29.389,40 euros pel 2014. 

04/06/2014 Retenció de retribucions d'un treballador per 

manament judicial. 

04/06/2014 Reclamació per danys caiguda a la via pública per 

mal estat de la vorera 

06/06/2014 Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 

l'exercici 2014, per transferència de crèdit entre partides. Expedient 

de modificació número 20_2014. 
06/06/2014 Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2014, per transferència de crèdit entre partides. Expedient 
de modificació número 18_2014. 
06/06/2014 Expedient 19 de modificació del pressupost de 
l'exercici de 2014 per generació de crèdit per la concessió d'una 
subvenció per finançar les beques escolars municipals.
06/06/2014 Aprovar la relació d'operacions de l'Ajuntament 
I00860. 
06/06/2014 Aprovar la relació de reposició de bestreta de 

Serveis tècnics C00161. 
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dictats des de la darrera sessió 
D2014AJUN000653 la 

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

Aprovació expedient i apertura del procediment 
trament i muntatge de jocs 

Compensació de deutes segons conveni 

-2014 

Autorització de Serveis Extraordinari dia eleccions 

1r.Expedient de Baixes d'Oficis d'Habitants 2014 

Pròrroga d'un any del contracte de serveis de 

neteja de l'Escola Francesc Macià i altres edificis municipals 
Material per celebració jornades contra el càncer 

 

 

lació de despeses I00857 

Aprovar relacions de bestreta de serveis socials 

Al·legació denúncia de trànsit expedient núm. 

mbit de benestar social per un 

Retenció de retribucions d'un treballador per 

Reclamació per danys caiguda a la via pública per 

Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 

l'exercici 2014, per transferència de crèdit entre partides. Expedient 

Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 
l'exercici 2014, per transferència de crèdit entre partides. Expedient 

Expedient 19 de modificació del pressupost de 
l'exercici de 2014 per generació de crèdit per la concessió d'una 

finançar les beques escolars municipals. 
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Aprovar la relació de reposició de bestreta de 
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 D2014AJUN000592 
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06/06/2014 Sol·licitud d'informe previ per modificació de 

planejament a l'àmbit del Castell en aplicació de l'art. 99 del decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d'agost 
06/06/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar 
despeses de la falca publicitària per la Festa del Vilazzari 978.
06/06/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
activitats de la biblioteca municipal. 

06/06/2014 Inici de procediment de restabliment de la legalitat 

urbanística i proposta d'ordre d'enderroc d'un conjunt d'obres sense 

llicència al Polígon 6 parcel·la 5 (Can Maians) 
06/06/2014 Cessió de material per festa de final de curs.
06/06/2014 Cessió material per festa de fi de curs 2013

06/06/2014 Cessió material per festa de graduació  de 4t ESO 

a l'I.E. Sant Jordi. 

06/06/2014 Cessió material per festa de fi de curs de l'escola 

Francesc Macià. 

06/06/2014 Assumpte: Pròrroga d'un any del contracte 

administratiu especial del servei de guiatge d'elements patrimonials 

de Vilassar de Dalt a Tanit Didàctica i Difusió Cultural, SL.
06/06/2014 Pagament de serveis extraordinaris realitzats per la 
treballadora Esther Sesen amb motiu de les suplències del mes de 
maig 2014 
06/06/2014 Autorització serveis extraordinaris maig 2014

06/06/2014 Adjudicació de les obres del  projecte "Actuacions 

de renovació, manteniment i adaptació de l'edifici de Can Pons per al 

trasllat de Serveis Municipals. 
10/06/2014 Adopció de mesures preventives.

10/06/2014 Festa de final de curs 

10/06/2014 Autorització d'ocupació de via pública per a 

col·locació de caseta de venda de productes pirotècnic.

10/06/2014 Baixa de l'expedient P130642322 per duplicitat.

11/06/2014 Aprovar un pagament a jusificar a Maite Subirats 

per finançar despeses del Punt d'Informació Juvenil 

de juny i juliol. 
11/06/2014 Festa aniversari dia 13/6/2014 a la pèrgola de Can 
Rafart 

11/06/2014 Inici procediment de restabliment de la legalitat 

urbanística i proposta d'ordre d'enderroc d'una construcció a la finca 

de "La Artiga", polígon 1, parcel·la 20. 
11/06/2014 Sol·licitud del dia 15 de maig de 2014 del Sr. Josep 
Lluís Vargas Gómez. 
12/06/2014 Festa d'aniversari infantil Pergola de Can Rafart.

12/06/2014 Aprovar la relació C00093 de bestreta de Ser

Socials. 

12/06/2014 Llicència d'obres per l'obertura d'una rasa per 

estesa de linia subterrania de baixa tensió al c/ Montserrat Roig.
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es pirotècnic. 

Baixa de l'expedient P130642322 per duplicitat. 
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12/06/2014 Llicència d'obres per l'obertura d'una rasa per la 
instal·lació d'escomesa de gas al c/ Vidal i Barraquer, 13.
12/06/2014 Inici procediment de restabliment de la legalitat 
urbanística i proposta d'ordre d'enderroc d'una construcció a la finca 
de "Ca l'Adelantado", polígon 1, parcel·la 1. 
13/06/2014 Adjudicació contracte menor d'obres per a la 
finalització del projecte d'obra "Adequació de l'edifici existent de Can 
Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de 
Vilassar de Dalt". 
13/06/2014 Designació nominal dels membres de la mesa de 
contractació de serveis de neteja viària de part del municipi de 
Vilassar de Dalt. 
13/06/2014 Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres 
de renovació, manteniment i adaptació de l'edifici de Can Pons.
13/06/2014 Autorització d'hores complementàries de la 
coordinadora del servei d'Atenció Domiciliària. 

13/06/2014 Cessió material per festa de final de temporada al 

Parc de Can Rafart el dia 21/06/2014 des de les 10:00h fins a les 

24:00h. 
13/06/2014 Cessió material per festa final de curs dels alumnes 
de 6è. el dia 20/06/2014 a l'escola. 
13/06/2014 Llicència d'obres menors per arreglar façana al

Ignasi Iglesias, 1 

13/06/2014 Llicència d'obres menors per reparació pedres 

coronament piscina al c/ Lleida, 26 a 36. 

16/06/2014 1. Aprovació de la llista provisional d'admesos 

i exclosos del procés selectiu per a la co-bertura, pel sistema de 

concurs oposició, per a la selecció de tres places d'operari/àries de la 

brigada municipal com a personal laboral temporal de l'Ajuntament d
16/06/2014 1. Aprovació de la llista provisional d'admesos 
i exclosos del procés selectiu per a la co-bertura, pel sistema de 
concurs oposició, per a la selecció d'una plaça de conserge mu
com a personal laboral temporal de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt a
16/06/2014 Adjudicació del subministrament d
fotocopiadora pel departament de recursos Hu-
pagament per rènting. 
16/06/2014 1. Aprovació de la llista provisional d'admesos 
i exclosos del procés selectiu per a la co-bertura, pel sistema de 
concurs oposició, per a la selecció d'una plaça de netejador/a 
municipal com a personal laboral temporal de l'Ajuntament de Vilassar 
de Dalt 
17/06/2014 Festa d'aniversari a la Pergola de Can Rafart.

17/06/2014 Festa de final de temporada al P

el dia 21/06/2014 des de les 10:00h fins a les 24:00h.
17/06/2014 Aprovcio de Conveni 48 Hores Open House 
Barcelona 
18/06/2014 Aprovar la relació I00861 d'operacions de 

l'Ajuntament. 

18/06/2014 Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 

l'exercici 2014, per transferència de crèdit entre partides. Expedient 
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Llicència d'obres per l'obertura d'una rasa per la 
esa de gas al c/ Vidal i Barraquer, 13. 

Inici procediment de restabliment de la legalitat 
urbanística i proposta d'ordre d'enderroc d'una construcció a la finca 

Adjudicació contracte menor d'obres per a la 
finalització del projecte d'obra "Adequació de l'edifici existent de Can 
Manyer destinat a equipament per ubicar la nova Biblioteca de 

s membres de la mesa de 
contractació de serveis de neteja viària de part del municipi de 

Aprovació del Pla de Seguretat i Salut de les obres 
de renovació, manteniment i adaptació de l'edifici de Can Pons. 

Autorització d'hores complementàries de la 

Cessió material per festa de final de temporada al 

Rafart el dia 21/06/2014 des de les 10:00h fins a les 

Cessió material per festa final de curs dels alumnes 

Llicència d'obres menors per arreglar façana al c/ 

Llicència d'obres menors per reparació pedres 

Aprovació de la llista provisional d'admesos 
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brigada municipal com a personal laboral temporal de l'Ajuntament d 
Aprovació de la llista provisional d'admesos 

bertura, pel sistema de 
concurs oposició, per a la selecció d'una plaça de conserge mu-nicipal 
com a personal laboral temporal de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt a 

Adjudicació del subministrament d'una 
-mans,  mitjançant el 

Aprovació de la llista provisional d'admesos 
bertura, pel sistema de 

r a la selecció d'una plaça de netejador/a 
municipal com a personal laboral temporal de l'Ajuntament de Vilassar 

Festa d'aniversari a la Pergola de Can Rafart. 

Festa de final de temporada al Parc de Can Rafart 

el dia 21/06/2014 des de les 10:00h fins a les 24:00h. 
Aprovcio de Conveni 48 Hores Open House 

Aprovar la relació I00861 d'operacions de 

Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 

l'exercici 2014, per transferència de crèdit entre partides. Expedient 
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de modificació número 21_2014. 
18/06/2014 Sol.licitud d'ajornament per presentar documentació 
requerida a l'expedient PCLO2014000005. 
18/06/2014 Cessió material per revetlla de Sant Joan al Parc 

de Can Rafart 23/6/2014 

18/06/2014 Sol·licitud del dia 20 de maig de 2014 del Sr. Josep 

Lluís Vargas Gómez. 

18/06/2014 Incoar expedient disciplinari a un funcionari de la 

corporació i nomenar-ne instructor i secretari. 

18/06/2014 Autorització del trasllat provisional de la seu de 

l'Agrupament Escolta Serra Marina de Vilassar de Dalt a la planta 

primera de les cases dels mestres del carrer Mestre Salamero núm. 6; 

i de l'ús provisional per part de l'AMPA de l'Escola Francesc Macià d
18/06/2014 Resolució d'al·legacions presentades en relació a 
l'adjudicació del Restaurant-Bar de l'equipament de

19/06/2014 Aprovar una operació de pagament no 
pressupostària. 
19/06/2014 Autoritzacio revetlles de Sant Joan

19/06/2014 Sol·licitud d'informe previ per modificació de 

planejament en aplicació de l'art. 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
20/06/2014 Cessió material per celebrar la Revetlla de Sant 
Joan al carrer Nou. 
20/06/2014 Cessió de material per la celebració d'un dinar de 

germanor el dia 28/6/2014 al camp de futbol 

20/06/2014 Activitat extraordinària - Revetlla de Sant Joan al 

Parc de Can Rafart 23/6/2014 de 19 a 04h 

          20/06/2014 

20/06/2014 Resolució arxiu relació núm. 14025475.

20/06/2014 Acord d'incoació relació núm. 14025384.

20/06/2014 Cancel.lació de l'operació de tresoreria amb el 

Banco Santander SA 

25/06/2014 Resolució de procediment sancionador derivat 

d'una infracció de l'ordenança de tinença d'animals.

25/06/2014 Ordre de suspensió d'activitat per manca de títol 

habilitant vàlid al c/ Pere el Gran, 5. 

25/06/2014 Conveni de col·laboració entre Mas Vilanova S.L. i 

Promotora Diorama S.L., i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la 

cessió temporal d'ús d'un terreny destinat a aparcament públic a can 

Maians. 
25/06/2014 Al.legació denúncia expt. P140808972

25/06/2014 Designació nominal dels membres de la mesa de 

contractació del subministrament de mobiliari per a la Biblioteca de 

can Manyer de Vilassar de Dalt; i la seva licitació.
25/06/2014 Adjudicació del subministrament d'una 
fotocopiadora per la Biblioteca Municipal, mitjançant el pagament de 
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Sol.licitud d'ajornament per presentar documentació 

Cessió material per revetlla de Sant Joan al Parc 

Sol·licitud del dia 20 de maig de 2014 del Sr. Josep 

ncoar expedient disciplinari a un funcionari de la 

Autorització del trasllat provisional de la seu de 

l'Agrupament Escolta Serra Marina de Vilassar de Dalt a la planta 

es cases dels mestres del carrer Mestre Salamero núm. 6; 

i de l'ús provisional per part de l'AMPA de l'Escola Francesc Macià d 
Resolució d'al·legacions presentades en relació a 

Bar de l'equipament de Can Rafart. 

Aprovar una operació de pagament no 

Autoritzacio revetlles de Sant Joan 

Sol·licitud d'informe previ per modificació de 

ó de l'art. 99 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 

d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 
Cessió material per celebrar la Revetlla de Sant 

al per la celebració d'un dinar de 

Revetlla de Sant Joan al 

Resolució arxiu relació núm. 14025475. 

Acord d'incoació relació núm. 14025384. 

Cancel.lació de l'operació de tresoreria amb el 

ocediment sancionador derivat 

d'una infracció de l'ordenança de tinença d'animals. 

Ordre de suspensió d'activitat per manca de títol 

tre Mas Vilanova S.L. i 

Promotora Diorama S.L., i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la 

cessió temporal d'ús d'un terreny destinat a aparcament públic a can 

Al.legació denúncia expt. P140808972 

Designació nominal dels membres de la mesa de 

contractació del subministrament de mobiliari per a la Biblioteca de 

can Manyer de Vilassar de Dalt; i la seva licitació. 
Adjudicació del subministrament d'una 

r la Biblioteca Municipal, mitjançant el pagament de 
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A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes de juny que van
relació dels quals va ser facilitada 
consultar.  
 
  D2014MUSE000018 

 D2014MUSE000019 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

rènting. 
26/06/2014 Suspensió cautelar i immediata d'obres sense 
llicència a la finca El Blanqueix, s/ núm. 
26/06/2014 Aprovar la relació d'intervenció I00862.

26/06/2014 Inici de procediment de reclamació de 

responsabilitat patrimonial. 

26/06/2014 Revetlla de Sant Pere 

26/06/2014 autorització per a la celebracio d'aniversari a Can 

Rafart 

26/06/2014 Festa d'aniversari el 27 de juny al c/ Artail.

26/06/2014 Llicència d'obres menors per substitució 

d'enrajolats de dues cambres de bany al c/ Francesc Codina, 5.
26/06/2014 Llicència d'obres menors per fer envans al gar
per aïllar humitats, enrajolar parcialment el garatge i canvi de finestres 
carrer Burriac 21 
26/06/2014 Llicència d'obres menors per restitució d'un vessant 
de la teulada del c/ Mare de Déu del Carme, 47. 

26/06/2014 Llicència d'obres menors de reforma integral de 

bany i canvi de mobles de la cuina al c/ del Pi, 9 2n. 3a.
26/06/2014 Aprovar la relació de bestreta C00095 de Serveis 
Socials. 
26/06/2014 Aprovar un pagament a justificar per

despeses del Casal de la Gent Gran. 

26/06/2014 Aprovar la relació C00094 de Serveis Socials.

26/06/2014 Aprovar la relació C00162 de bestreta de SSTT.

26/06/2014 Aprovar la relació C00076 de 

Tresoreria. 

26/06/2014 Ampliació de contracte. 

26/06/2014 Activitat extraordinària II Festival Mediaval Vilazari 

a Can Rafart 

26/06/2014 Declaració d'incapacitat permanent absoluta per a 

qualsevol professió. 

27/06/2014 Aprovació de la participació de l'Ajuntament al 

Programa Treball i Formació adreçat a persones en situación d'atur 

beneficiàries de la renda mínima d'inserció, convocatòria 2014.
30/06/2014 Acord d'incoació número d'expedient 14026549.

s dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
de juny que van del número D2014MUSE000018 al D2014MUSE000021

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

06/06/2014 Modificació de crèdit número 3 del Museu per 
transferència de crèdit capítol 1. 
12/06/2014 Modificació de crèdit 4 del Museu Municipal per 

22 

Suspensió cautelar i immediata d'obres sense 

Aprovar la relació d'intervenció I00862. 

Inici de procediment de reclamació de 

autorització per a la celebracio d'aniversari a Can 

Festa d'aniversari el 27 de juny al c/ Artail. 

Llicència d'obres menors per substitució 

d'enrajolats de dues cambres de bany al c/ Francesc Codina, 5. 
Llicència d'obres menors per fer envans al garatge 

per aïllar humitats, enrajolar parcialment el garatge i canvi de finestres 

Llicència d'obres menors per restitució d'un vessant 
 

licència d'obres menors de reforma integral de 

bany i canvi de mobles de la cuina al c/ del Pi, 9 2n. 3a. 
Aprovar la relació de bestreta C00095 de Serveis 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Aprovar la relació C00094 de Serveis Socials. 

Aprovar la relació C00162 de bestreta de SSTT. 

Aprovar la relació C00076 de bestreta de 

Activitat extraordinària II Festival Mediaval Vilazari 

Declaració d'incapacitat permanent absoluta per a 

Aprovació de la participació de l'Ajuntament al 

Programa Treball i Formació adreçat a persones en situación d'atur 

beneficiàries de la renda mínima d'inserció, convocatòria 2014. 
Acord d'incoació número d'expedient 14026549. 

dictats des de la darrera sessió 
D2014MUSE000021 la 

amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 

Modificació de crèdit número 3 del Museu per 

Modificació de crèdit 4 del Museu Municipal per 
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 D2014MUSE000020 

 D2014MUSE000021 
 

 
  
 
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes de juny que van
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar.  
 
D2014EMIS000010 03/06/2014

Municipal
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes de juny que van
relació dels quals va ser facili
consultar.  
 
 D2014TEAT000013 
 D2014TEAT000014 
 
 
8.- Precs i preguntes. 
 
 
Torn de precs 
 
 

El Sr. Solà diu que espera que es contestin els temes que hi ha pendents.

A continuació formula els precs següents:

1. Festa Major. Comenta que el 24 d’agost s’ha previst una festa a la matinada i 
planteja si s’han previst accions en la línia de treball de la Policia local per evitar 
actes vandàlics. 
 

2. Pacificació del trànsit del carrer de la Sort. 
controvèrsia perquè hi havia diverses alternatives i s’ha escollit aplicar una opció 
de zig zag i les jardineres no corresponen al dibuix que van donar.

 
L’alcalde respon en relació a la primera qüestió i diu que s’han tingut contactes amb el 
Mossos d’Esquadra i que se’ls hi ha dit que es recorrent que 
puguin haver problemes. Per això, es tindran en compte elements de sensibilització i que 
intentaran fer una planificació dels espais. També fa notar que hi ha molts joves que 
participen d’aquesta activitat que són d’aquí.
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incorporació de romanents. 
19/06/2014 Autorització de serveis extraordinaris del Museu 
Arxiu Municipal. 
26/06/2014 Aprovar la relació C00090 de bestreta del Museu.

s dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió 
que van del número D2014EMIS0000010 al D2014EMIS000010

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

03/06/2014 Aprovar la relació I00002 d'operacions de l'Emissora 
Municipal 

s dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
de juny que van del número D2014TEAT000013  al D2014TEAT000014

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

03/06/2014 Aprovar la relació I00145 d'operacions del Teatre.
25/06/2014 Aprovar la relació C00033 de bestreta de la Massa.

diu que espera que es contestin els temes que hi ha pendents.

A continuació formula els precs següents: 

Comenta que el 24 d’agost s’ha previst una festa a la matinada i 
planteja si s’han previst accions en la línia de treball de la Policia local per evitar 

Pacificació del trànsit del carrer de la Sort. Comenta que aquest fet ha creat 
ovèrsia perquè hi havia diverses alternatives i s’ha escollit aplicar una opció 

de zig zag i les jardineres no corresponen al dibuix que van donar.

L’alcalde respon en relació a la primera qüestió i diu que s’han tingut contactes amb el 
i que se’ls hi ha dit que es recorrent que en les activitats nocturnes 

puguin haver problemes. Per això, es tindran en compte elements de sensibilització i que 
intentaran fer una planificació dels espais. També fa notar que hi ha molts joves que 

d’aquesta activitat que són d’aquí. 
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Autorització de serveis extraordinaris del Museu 

Aprovar la relació C00090 de bestreta del Museu. 

dictats des de la darrera sessió 
D2014EMIS000010  la 

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

relació I00002 d'operacions de l'Emissora 

dictats des de la darrera sessió 
D2014TEAT000014  la 

tada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 

Aprovar la relació I00145 d'operacions del Teatre. 
Aprovar la relació C00033 de bestreta de la Massa. 

diu que espera que es contestin els temes que hi ha pendents. 

Comenta que el 24 d’agost s’ha previst una festa a la matinada i 
planteja si s’han previst accions en la línia de treball de la Policia local per evitar 

Comenta que aquest fet ha creat 
ovèrsia perquè hi havia diverses alternatives i s’ha escollit aplicar una opció 

de zig zag i les jardineres no corresponen al dibuix que van donar. 

L’alcalde respon en relació a la primera qüestió i diu que s’han tingut contactes amb el 
n les activitats nocturnes 

puguin haver problemes. Per això, es tindran en compte elements de sensibilització i que 
intentaran fer una planificació dels espais. També fa notar que hi ha molts joves que 
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El Sr. Lorca explica, pel que fa a la segona qüestió, que l’opció triada va ser la que va tenir 
més vots. En relació a les jardineres comenta que era una ubicació inicial provisional i que 
la definitiva és la que s’ha parlat amb els veïns i amb els que tenen aparcament.

 
El Sr. Cusidó recorda que hi ha assumptes pendents:
 

• Diu que no es va contestar si les empreses que van construir el PP
adjudicar sense concurs públic
les al·legacions de la reclamació econòmica de finals de 2013.

 
A continuació el Sr. Cusidó  
 

1. Quotes PP12. Comenta que e
notificació de la Junta de Govern Local, q
varen presentar en la liquidació de quotes del PP
operació jurídica complementària per import de
al·legacions no s’han contestat en els termes qu
emetre unes noves liquidacions per import total de 676.879,35
això es rebaixen a la meitat i 
primera on hi havia serveis prestats
que no figuraven a
almenys ells no han
no és correcte, que 
primeres actuacions en el PP
suficients que s’espera d’una administració pública actuant com a promotora d’un 
pla urbanístic. Diu que, p
imposició de despeses provisionals, 
que s’investigui si s’ha vulnerat la responsabilitat pública en el procés de l’empresa 
municipal Viserma, SLU com a admini
Vilassar.  

 
2. Adjudicació consultories

s’aclareixi si les empreses del PP
Diu que ara voldrien 
SLU s’ha adjudicat a dit, i sense concurs públic, 
factures d’aquests anys anteriors per import de més de 400.000
que assessoraven a l’empr
mateixa que ha aparegut a
Torredembarra, Ascó i l’Ametlla de Mar, per la qual sembla ser que es procedia de 
manera similar a adjudicar obres sen
Demanen com a prec, que 
totes aquestes adjudicacions i que 
que porta les diferents causes obertes per si V
afectat.    
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explica, pel que fa a la segona qüestió, que l’opció triada va ser la que va tenir 
més vots. En relació a les jardineres comenta que era una ubicació inicial provisional i que 

parlat amb els veïns i amb els que tenen aparcament.

recorda que hi ha assumptes pendents: 

o es va contestar si les empreses que van construir el PP
adjudicar sense concurs públic i insisteix en preguntar per què no s’han
les al·legacions de la reclamació econòmica de finals de 2013. 

Sr. Cusidó  formula els precs següents: 

Comenta que en data 24 de juliol el seu grup municipal v
notificació de la Junta de Govern Local, que suposen que és per les al·legacions que 

presentar en la liquidació de quotes del PP-12 per despeses posteriors a la 2a. 
operació jurídica complementària per import de 1.291.217’92€. Diu que 
al·legacions no s’han contestat en els termes que calia fer i que 
emetre unes noves liquidacions per import total de 676.879,35€. Comenta que amb 

rebaixen a la meitat i que no s’explica la naturalesa de la reclamació 
primera on hi havia serveis prestats, probablement duplicats, i factures municipals 

a la comptabilitat dels anys anteriors com a pendents o 
ells no han sabut veure. Manifesta que entenen que tot aquest procediment 

que vulnera els drets dels propietaris i que des de l’origen de les 
primeres actuacions en el PP-12 no s’ha procedit amb les garanties públiques 
suficients que s’espera d’una administració pública actuant com a promotora d’un 

Diu que, per aquest motiu, demanen com a prec que s’aturi aquesta 
imposició de despeses provisionals, que es faci un replanteig definitiu dels costos i 

s’investigui si s’ha vulnerat la responsabilitat pública en el procés de l’empresa 
municipal Viserma, SLU com a administració actuant en nom de l’Ajuntament de 

Adjudicació consultories. Ressalta que fa uns quants plens que 
si les empreses del PP-12, es van adjudicar a dit, i 

ien  ampliar la pregunta al fet que si tot el que s’ha fet a Viserma 
s’ha adjudicat a dit, i sense concurs públic, tenint en compte

factures d’aquests anys anteriors per import de més de 400.000€ de les consultories 
que assessoraven a l’empresa municipal Viserma SLU, i que curiosament, una és la 

ha aparegut als mitjans de comunicació pels casos dels 
Torredembarra, Ascó i l’Ametlla de Mar, per la qual sembla ser que es procedia de 
manera similar a adjudicar obres sense les garanties públiques del concurs. 

com a prec, que se’ls expliqui aquesta situació, que s’investigui l’abast de 
aquestes adjudicacions i que es comuniqui al Jutjat d’instrucció corresponent 

que porta les diferents causes obertes per si Vilassar pogués ser també un municipi 
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explica, pel que fa a la segona qüestió, que l’opció triada va ser la que va tenir 
més vots. En relació a les jardineres comenta que era una ubicació inicial provisional i que 

parlat amb els veïns i amb els que tenen aparcament. 

o es va contestar si les empreses que van construir el PP-12 es van 
què no s’han contestat 

grup municipal va rebre una 
és per les al·legacions que 

12 per despeses posteriors a la 2a. 
€. Diu que aquestes 
que s’ha procedit a 
. Comenta que amb 

no s’explica la naturalesa de la reclamació 
factures municipals 

la comptabilitat dels anys anteriors com a pendents o que 
que tot aquest procediment 

vulnera els drets dels propietaris i que des de l’origen de les 
12 no s’ha procedit amb les garanties públiques 

suficients que s’espera d’una administració pública actuant com a promotora d’un 
com a prec que s’aturi aquesta 

es faci un replanteig definitiu dels costos i 
s’investigui si s’ha vulnerat la responsabilitat pública en el procés de l’empresa 

stració actuant en nom de l’Ajuntament de 

a uns quants plens que insisteixen en què 
que no es contesta. 

t el que s’ha fet a Viserma 
tenint en compte que han trobat 

€ de les consultories 
esa municipal Viserma SLU, i que curiosament, una és la 
ls mitjans de comunicació pels casos dels ajuntaments de 

Torredembarra, Ascó i l’Ametlla de Mar, per la qual sembla ser que es procedia de 
se les garanties públiques del concurs. 
aquesta situació, que s’investigui l’abast de 

s comuniqui al Jutjat d’instrucció corresponent 
ser també un municipi 
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3. Acomiadament enginyer
Sentencia 208/14 del Jutjat de lo social 1 de Mataró, per la qual es declara 
improcedent l’acomiadament de l’enginyer municipal i c
a readmetre’l pagant
indemnització de 86.448,67
pressupost i plantilla de 2013, i que ja van advertir que això passar
pot acomiadar a un treballador fix de la manera que ho vàreu fer. Recorda que 
literalment deien: “.
discriminatoris i en frau de llei, i en cas de materialitzar
responsabilitat administrativa plena els càrrecs electes nomenats com a regidores i 
regidors delegats que han justificat aquests acomiadaments en la memòria del 
pressupost, sense la justificació tècnica específica adequada.
aquest cas es va fer la Memòria conjuntament dels regidors d’Urbanisme i de Medi 
Ambient  i que això demanen com a prec la dimissió immediata dels esmentats 
regidors i l’inici d’un expedient de responsabilitat patrimonial perquè paguin de la 
seva butxaca la quantitat 
de la presa d’una decisió unilateral i negligent que 
econòmica a l’erari municipal. 

 
 

L’alcalde respon en relació al PP12 i diu que s’ha de pagar el que resta pendent per 
acabar les obres. 
Explica que s’han deixat al marge altres conceptes que l’Ajuntament ja ha assumit.
Comenta que cal acabar el procés perquè ja hi ha qui es vol implantar.
 
Fa notar que hi ha un conjunt de propietaris que no són grans empreses, de ge
i que després hi ha empreses que defensen els seus interessos al jutjat.
 
Comenta que les possibles expectatives d’alguns propietaris del polígon es van estancar 
amb la crisi. 
 
El Sr. Cusidó diu que no ha de ser anticipada sinó que ha de ser d
 
L’alcalde ressalta que ha atès a tothom i que les quantitats són les que calen per acabar.
 
El Sr. Cusidó insisteix en què s’han de contestar les al·legacions.
 
L’alcalde li respon que ja se li ha contestat.
 
El Sr. Cusidó es remet a l’any 2011
principi i que aquestes irregularitats formen part del seu passat. 
 
L’alcalde respon que es farà un informe sobre totes les despeses del PP12. Però recorda 
que hi va haver un concurs de creditors i que
d’Administració no era responsable de la situació, declarant el concurs fortuït. Sobre la 
consultora respon que amb aquest govern la consultora no va continuar. Li prega que quan 
faci referència a aquest fet digui
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Acomiadament enginyer. Explica que en data 15 de juliol s’ha pronunciat la 
Sentencia 208/14 del Jutjat de lo social 1 de Mataró, per la qual es declara 
improcedent l’acomiadament de l’enginyer municipal i condemnen a l’Ajuntament 
a readmetre’l pagant-li els salaris que ha deixat de percebre o l’abonament de la 
indemnització de 86.448,67€. Diu que des de la CEV van presentar al·legacions al 
pressupost i plantilla de 2013, i que ja van advertir que això passar
pot acomiadar a un treballador fix de la manera que ho vàreu fer. Recorda que 
literalment deien: “... entenem que aquests acomiadaments poden ser per motius 
discriminatoris i en frau de llei, i en cas de materialitzar-se n’haurà d’assumir 
responsabilitat administrativa plena els càrrecs electes nomenats com a regidores i 
regidors delegats que han justificat aquests acomiadaments en la memòria del 
pressupost, sense la justificació tècnica específica adequada.

s va fer la Memòria conjuntament dels regidors d’Urbanisme i de Medi 
Ambient  i que això demanen com a prec la dimissió immediata dels esmentats 
regidors i l’inici d’un expedient de responsabilitat patrimonial perquè paguin de la 
seva butxaca la quantitat resultant d’aquest acomiadament improcedent amb motiu 
de la presa d’una decisió unilateral i negligent que li comporta aquesta pèrdua 
econòmica a l’erari municipal.  

L’alcalde respon en relació al PP12 i diu que s’ha de pagar el que resta pendent per 

Explica que s’han deixat al marge altres conceptes que l’Ajuntament ja ha assumit.
Comenta que cal acabar el procés perquè ja hi ha qui es vol implantar. 

Fa notar que hi ha un conjunt de propietaris que no són grans empreses, de ge
i que després hi ha empreses que defensen els seus interessos al jutjat. 

Comenta que les possibles expectatives d’alguns propietaris del polígon es van estancar 

diu que no ha de ser anticipada sinó que ha de ser definitiva.

L’alcalde ressalta que ha atès a tothom i que les quantitats són les que calen per acabar.

insisteix en què s’han de contestar les al·legacions. 

L’alcalde li respon que ja se li ha contestat. 

El Sr. Cusidó es remet a l’any 2011 i fa notar que ERC, PSC i GEVD  ja eren al govern al 
principi i que aquestes irregularitats formen part del seu passat.  

L’alcalde respon que es farà un informe sobre totes les despeses del PP12. Però recorda 
que hi va haver un concurs de creditors i que el Jutjat mercantil va dir que el Consell 
d’Administració no era responsable de la situació, declarant el concurs fortuït. Sobre la 
consultora respon que amb aquest govern la consultora no va continuar. Li prega que quan 
faci referència a aquest fet digui els anys concrets.  
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. Explica que en data 15 de juliol s’ha pronunciat la 
Sentencia 208/14 del Jutjat de lo social 1 de Mataró, per la qual es declara 

ondemnen a l’Ajuntament 
li els salaris que ha deixat de percebre o l’abonament de la 

€. Diu que des de la CEV van presentar al·legacions al 
pressupost i plantilla de 2013, i que ja van advertir que això passaria, perquè no es 
pot acomiadar a un treballador fix de la manera que ho vàreu fer. Recorda que 

entenem que aquests acomiadaments poden ser per motius 
se n’haurà d’assumir la 

responsabilitat administrativa plena els càrrecs electes nomenats com a regidores i 
regidors delegats que han justificat aquests acomiadaments en la memòria del 
pressupost, sense la justificació tècnica específica adequada.  Planteja que en 

s va fer la Memòria conjuntament dels regidors d’Urbanisme i de Medi 
Ambient  i que això demanen com a prec la dimissió immediata dels esmentats 
regidors i l’inici d’un expedient de responsabilitat patrimonial perquè paguin de la 

resultant d’aquest acomiadament improcedent amb motiu 
comporta aquesta pèrdua 

L’alcalde respon en relació al PP12 i diu que s’ha de pagar el que resta pendent per poder 

Explica que s’han deixat al marge altres conceptes que l’Ajuntament ja ha assumit. 

Fa notar que hi ha un conjunt de propietaris que no són grans empreses, de gent coneguda, 

Comenta que les possibles expectatives d’alguns propietaris del polígon es van estancar 

efinitiva. 

L’alcalde ressalta que ha atès a tothom i que les quantitats són les que calen per acabar. 

i fa notar que ERC, PSC i GEVD  ja eren al govern al 

L’alcalde respon que es farà un informe sobre totes les despeses del PP12. Però recorda 
el Jutjat mercantil va dir que el Consell 

d’Administració no era responsable de la situació, declarant el concurs fortuït. Sobre la 
consultora respon que amb aquest govern la consultora no va continuar. Li prega que quan 
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Respecte al tema de l’enginyer l’alcalde contesta que existeix un pronunciament judicial 
d’un altre jutjat social per aquest ajuntament que sí va considerar l’existència de la causa 
econòmica per l’acomiadament, d’aquí el recurs prese
 
El Sr. Cusidó recorda que el Sr. Mateos era personal laboral fix, insisteix en què els 
regidors van fer la memòria i en què tard o d’hora s’haurà de pagar. Conclou que el que 
ells demanen són responsabilitats.

 

Torn de preguntes: 

 

El Sr. Cusidó diu que hi ha assumpte

 
• Fer-los arribar el Conveni o els preus públics signats i aprovats, en relació al grup 

que estan portant a terme classes d’una presumpta Aula de Teatre a l’antiga capel
de Can Rafart, per l’ús de la qual hi ha persones que estan pagant uns diners per 
assistir-hi. (Diu que ho venen reclam
 

• Lliurar-los l’informe tècnic que avali que l’aparcament soterrat del complex hoteler 
de Can Nolla és un vial 
d’una llicencia d’obres. (Diu que ho van preguntar al Ple de maig)
 

• Saber si s’ha tornat a demanar 
Barcelona per la Junta de Govern local de 3/10/
respecte a la restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer de la 
Sort, 30, i del mur de Can Silva.
 

 
A continuació formula les preguntes següents:
 

1. Reductors de velocitat
repintant elements de la via urbana i col·locant reductors de velocitat, i 
sembla bé, però que 
no tenen sentit en carrers de forta pujada i d’un sòl sentit, com davant del Cassinet
Explica que són incomplerts per l’ús que se’ls preveu si 
només es col·loca en un vial, com a la cruïlla d’Ignasi de Bufalà i camí de Can 
Pons. Afegeix que 
pas de vianants de la Riera de Targa davant del Mercat, 
pintat i ara encara és més perillós
que s’han deixat de pintar alguns elements com per exemple 
restaurant el Lion de Oro, 
esborrant i ara no s’ha pintat. La pregunta és si 
pensa reparar. 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Respecte al tema de l’enginyer l’alcalde contesta que existeix un pronunciament judicial 
d’un altre jutjat social per aquest ajuntament que sí va considerar l’existència de la causa 
econòmica per l’acomiadament, d’aquí el recurs presentat contra la sentència. 

recorda que el Sr. Mateos era personal laboral fix, insisteix en què els 
regidors van fer la memòria i en què tard o d’hora s’haurà de pagar. Conclou que el que 
ells demanen són responsabilitats. 

diu que hi ha assumptes pendents de resoldre des de fa temps:

los arribar el Conveni o els preus públics signats i aprovats, en relació al grup 
que estan portant a terme classes d’una presumpta Aula de Teatre a l’antiga capel
de Can Rafart, per l’ús de la qual hi ha persones que estan pagant uns diners per 

iu que ho venen reclamant des de fa 4 mesos)  

los l’informe tècnic que avali que l’aparcament soterrat del complex hoteler 
de Can Nolla és un vial i està subjecte a una llicencia d’urbanització per comptes 
d’una llicencia d’obres. (Diu que ho van preguntar al Ple de maig)

aber si s’ha tornat a demanar l’informe d’assistència jurídica a la Diputació de 
Barcelona per la Junta de Govern local de 3/10/2013 per aclarir responsabilitats, 

a la restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer de la 
Sort, 30, i del mur de Can Silva. (Diu que ho van preguntar al Ple de juny)

A continuació formula les preguntes següents: 

e velocitat i repintada d’elements. Comenta que a
repintant elements de la via urbana i col·locant reductors de velocitat, i 

que s’ha de fer amb criteri. Planteja que els reductors de velocitat
no tenen sentit en carrers de forta pujada i d’un sòl sentit, com davant del Cassinet

incomplerts per l’ús que se’ls preveu si hi ha  un doble sentit pla i
només es col·loca en un vial, com a la cruïlla d’Ignasi de Bufalà i camí de Can 

. Afegeix que tampoc té sentit pintar sense reparar l’asfalt, 
pas de vianants de la Riera de Targa davant del Mercat, on hi ha un forat que s’ha 

at i ara encara és més perillós perquè amb la pintura no és veu. 
han deixat de pintar alguns elements com per exemple a la cruïlla davant del 

restaurant el Lion de Oro, on abans hi havia un cediu el pas, que es va anar 
esborrant i ara no s’ha pintat. La pregunta és si es repassaran aquestes errades i 
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Respecte al tema de l’enginyer l’alcalde contesta que existeix un pronunciament judicial 
d’un altre jutjat social per aquest ajuntament que sí va considerar l’existència de la causa 

ntat contra la sentència.  

recorda que el Sr. Mateos era personal laboral fix, insisteix en què els 
regidors van fer la memòria i en què tard o d’hora s’haurà de pagar. Conclou que el que 

des de fa temps: 

los arribar el Conveni o els preus públics signats i aprovats, en relació al grup 
que estan portant a terme classes d’una presumpta Aula de Teatre a l’antiga capella 
de Can Rafart, per l’ús de la qual hi ha persones que estan pagant uns diners per 

los l’informe tècnic que avali que l’aparcament soterrat del complex hoteler 
i està subjecte a una llicencia d’urbanització per comptes 

d’una llicencia d’obres. (Diu que ho van preguntar al Ple de maig) 

l’informe d’assistència jurídica a la Diputació de 
2013 per aclarir responsabilitats, 

a la restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer de la 
(Diu que ho van preguntar al Ple de juny) 

. Comenta que aquests dies s’estan 
repintant elements de la via urbana i col·locant reductors de velocitat, i diu que els 

. Planteja que els reductors de velocitat 
no tenen sentit en carrers de forta pujada i d’un sòl sentit, com davant del Cassinet. 

hi ha  un doble sentit pla i 
només es col·loca en un vial, com a la cruïlla d’Ignasi de Bufalà i camí de Can 

sentit pintar sense reparar l’asfalt, com és el cas del 
hi ha un forat que s’ha 

perquè amb la pintura no és veu. Així mateix diu 
la cruïlla davant del 

abans hi havia un cediu el pas, que es va anar 
aquestes errades i si es 
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2. Publicacions al BOP de la relacions de deutors.
demanar com a prec que no es publiquessin les dades protegides de les persones 
les relacions de deutors, i 
del 28 de maig de 2014
secretari va intervenir en el Ple dient que demanarien un inform
dades. Afegeix que, això no
edicte amb les dades
es podrà resoldre en breu.

 
 

3. Adjudicació contracte d’obres de l’edifici de Can Pons
Decret 2014000581, 
d’obres de l’edifici de Can Pons per traslladar Serveis Municipals
en relació a aquest edifici comenta que s’ha 
on hi havia vitralls tipus modernista en els u
continuació diu que 
Manifesta que ambdós processos 
és per què no s’han 

 

El Sr. Lorca fa una explicació sobre el que s’està fent en relació al repintat de carrers i 
instal·lació de reductors de velocitat.
estan guardats.   

El secretari explica quin han estat el procés d’adjudicació de les obres de Can Pons i del C/ 
de la Sort. 

Diu que a Can Pons es va seguir un procediment negociat sense publicitat, on la llei 
exigeix la invitació com a mínim a tres empreses, i on finalment es 

Pel que fa al carrer de la Sort, diu que l’import és inferior als 50.000 
contracte menor i que la resta de conceptes són altres quantitats del mateix expedient.
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 
El secretari, 
 
 
 
 
Gustau Roca Priante 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Publicacions al BOP de la relacions de deutors. Fa notar que al
demanar com a prec que no es publiquessin les dades protegides de les persones 
les relacions de deutors, i que van posar com a exemple la de la publicació del BOP 

maig de 2014, que era un edicte de la hisenda municipal. 
ecretari va intervenir en el Ple dient que demanarien un inform

. Afegeix que, això no obstant, al BOP de 4 de juliol va torna
edicte amb les dades sense tractar. La pregunta és si se sap res més d’aquest tema i si 
es podrà resoldre en breu. 

Adjudicació contracte d’obres de l’edifici de Can Pons. Comenta que han 
ecret 2014000581, mitjançant el qual s’adjudica per 87.520’95

d’obres de l’edifici de Can Pons per traslladar Serveis Municipals
en relació a aquest edifici comenta que s’ha enderrocat l’antiga escala de l’escola 

hi havia vitralls tipus modernista en els ulls de bou de l’escala i 
diu que es van adjudicar les obres del carrer de la Sort per uns 86.000

ambdós processos s’han tramitat sense concurs públic. La pregunta 
han adjudicat per concurs quan són quantitats d’aquesta magnitud.

El Sr. Lorca fa una explicació sobre el que s’està fent en relació al repintat de carrers i 
instal·lació de reductors de velocitat. També diu que els vitralls de l’escala de l’escola 

secretari explica quin han estat el procés d’adjudicació de les obres de Can Pons i del C/ 

Diu que a Can Pons es va seguir un procediment negociat sense publicitat, on la llei 
exigeix la invitació com a mínim a tres empreses, i on finalment es va convidar a set.

Pel que fa al carrer de la Sort, diu que l’import és inferior als 50.000 
contracte menor i que la resta de conceptes són altres quantitats del mateix expedient.

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret

Vist-i-plau 
L’alcalde 

Xavier Godàs Pérez
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Fa notar que al Ple passat van 
demanar com a prec que no es publiquessin les dades protegides de les persones a 

publicació del BOP 
un edicte de la hisenda municipal. Diu que el 

ecretari va intervenir en el Ple dient que demanarien un informe a protecció de 
tornar a sortir un nou  

res més d’aquest tema i si 

. Comenta que han vist el 
s’adjudica per 87.520’95€ un contracte 

d’obres de l’edifici de Can Pons per traslladar Serveis Municipals. Fa un parèntesi i 
enderrocat l’antiga escala de l’escola 
lls de bou de l’escala i a la barana. A 

es van adjudicar les obres del carrer de la Sort per uns 86.000€. 
sense concurs públic. La pregunta 

quantitats d’aquesta magnitud. 

El Sr. Lorca fa una explicació sobre el que s’està fent en relació al repintat de carrers i 
També diu que els vitralls de l’escala de l’escola 

secretari explica quin han estat el procés d’adjudicació de les obres de Can Pons i del C/ 

Diu que a Can Pons es va seguir un procediment negociat sense publicitat, on la llei 
va convidar a set. 

Pel que fa al carrer de la Sort, diu que l’import és inferior als 50.000 € i que era un 
contracte menor i que la resta de conceptes són altres quantitats del mateix expedient. 

la qual, com a secretari, n’estenc 

Xavier Godàs Pérez 


