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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

 

REF.: 15/2014 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 18 de desembre de 2014
Hora: de les 20:00
Lloc: a la sala de Plens de 
 

Hi assisteixen 

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

Autoritzats: 

Gustau Roca Priante 
 

Han excusat la seva assistència

 

Ordre del dia 

1. Inici expedient fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió 
administrativa, del servei municipal 
2. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat dels municipis de 
Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de 
deixalleria. 
3. Aprovació de la renúncia a l'assumpció de la presidència de la Mancomunitat dels 
municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei 
de deixalleria. 
4. Nomenament de dos membres del Consell Rector de l'Organisme autònom del Museu
Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt
5. Aprovació del calendari de sessions per al 2015.
6. Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila.

de Vilassar de Dalt 

PLE MUNICIPAL  

 

ORDINÀRIA. 
18 de desembre de 2014. 

20:00h. a les 21:18 h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 

Joaquim Rucabado Aguilar 
 

Han excusat la seva assistència  

1. Inici expedient fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió 
administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Vilassar de Dalt.
2. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat dels municipis de 
Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de 

núncia a l'assumpció de la presidència de la Mancomunitat dels 
municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei 

4. Nomenament de dos membres del Consell Rector de l'Organisme autònom del Museu
u Municipal de Vilassar de Dalt 

5. Aprovació del calendari de sessions per al 2015. 
6. Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila.
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1. Inici expedient fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió 
d'abastament d'aigua potable de Vilassar de Dalt. 

2. Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat dels municipis de 
Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de 

núncia a l'assumpció de la presidència de la Mancomunitat dels 
municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei 

4. Nomenament de dos membres del Consell Rector de l'Organisme autònom del Museu-

6. Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila. 
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7. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2014.
8. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
9. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Inici expedient fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió 
administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Vilassar de 
Dalt. 

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

 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

Relació de fets 

1. La concessió del servei municipal d’aigües es va adjudicar el 2 de novembre de 1972 a 
SOREA i es va formalitzar el 7 de desembre de 1972 en escriptura pública, essent el 
termini de cinquanta anys, finalitzant per tant, el termini el dia 7 de desembre de 2022.

2. En data 24 d’octubre de 2014, la Diputació de Barcelona, ha lliurat l’informe de 
l’auditoria de la concessió de subministrament d’aigua domèstica a Vilassar de Dalt, de 
data setembre de 2014, realitzada per SB Ambiaudit, S.L., en el marc d’una sol·licitud 
d’assistència d’aquest Ajuntament a la Diputació de Barcelona.

3. Aquesta auditoria ha tingut
prestació del servei d’abastament d’aigua potable i els mecanismes de fixació de les 
tarifes, d’acord amb les condicions econòmiques contractualment fixades, així com la 
justificació de les diferents
concessió i la seva inclusió a les tarifes d’aigua del municipi. 

4. Un cop elaborada l’auditoria cal donar audiència a la concessionària per tal que pugui 
manifestar el que consideri en defensa dels seus

5. Vist l’informe del tècnic de medi ambient i de l’enginyer municipal de data 10 de 
desembre de 2014. 

6. Vist l’informe conjunt de Secretaria
2014. 

 

Fonaments de dret 

1. La Disposició transitòria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant 
TRLCSP), al punt segon, determina que els contractes adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta 
compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
anterior.  

de Vilassar de Dalt 

7. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2014.
tar dels Decrets d'Alcaldia. 

Desenvolupament de la sessió  

Inici expedient fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió 
administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Vilassar de 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000008 

Equip de govern 

La concessió del servei municipal d’aigües es va adjudicar el 2 de novembre de 1972 a 
es va formalitzar el 7 de desembre de 1972 en escriptura pública, essent el 

termini de cinquanta anys, finalitzant per tant, el termini el dia 7 de desembre de 2022.

En data 24 d’octubre de 2014, la Diputació de Barcelona, ha lliurat l’informe de 
ia de la concessió de subministrament d’aigua domèstica a Vilassar de Dalt, de 

data setembre de 2014, realitzada per SB Ambiaudit, S.L., en el marc d’una sol·licitud 
d’assistència d’aquest Ajuntament a la Diputació de Barcelona. 

Aquesta auditoria ha tingut per objecte avaluar l’adequada determinació del cost de 
prestació del servei d’abastament d’aigua potable i els mecanismes de fixació de les 
tarifes, d’acord amb les condicions econòmiques contractualment fixades, així com la 
justificació de les diferents partides econòmiques que conformen l’explotació de la 
concessió i la seva inclusió a les tarifes d’aigua del municipi.  

Un cop elaborada l’auditoria cal donar audiència a la concessionària per tal que pugui 
manifestar el que consideri en defensa dels seus drets i interessos.  

Vist l’informe del tècnic de medi ambient i de l’enginyer municipal de data 10 de 

Vist l’informe conjunt de Secretaria-Intervenció número 221, de data 10 de desembre de 

ria primera del Text refós de la Llei de Contractes del Sector 
Públic aprovat per Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (en endavant 
TRLCSP), al punt segon, determina que els contractes adjudicats amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta llei (16/12/11) es regiran, pel que fa als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
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7. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2014. 

Inici expedient fiscalització del contracte de gestió de servei públic, concessió 
administrativa, del servei municipal d'abastament d'aigua potable de Vilassar de 

La concessió del servei municipal d’aigües es va adjudicar el 2 de novembre de 1972 a 
es va formalitzar el 7 de desembre de 1972 en escriptura pública, essent el 

termini de cinquanta anys, finalitzant per tant, el termini el dia 7 de desembre de 2022. 

En data 24 d’octubre de 2014, la Diputació de Barcelona, ha lliurat l’informe de 
ia de la concessió de subministrament d’aigua domèstica a Vilassar de Dalt, de 

data setembre de 2014, realitzada per SB Ambiaudit, S.L., en el marc d’una sol·licitud 

per objecte avaluar l’adequada determinació del cost de 
prestació del servei d’abastament d’aigua potable i els mecanismes de fixació de les 
tarifes, d’acord amb les condicions econòmiques contractualment fixades, així com la 

partides econòmiques que conformen l’explotació de la 

Un cop elaborada l’auditoria cal donar audiència a la concessionària per tal que pugui 

Vist l’informe del tècnic de medi ambient i de l’enginyer municipal de data 10 de 

Intervenció número 221, de data 10 de desembre de 

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

llei (16/12/11) es regiran, pel que fa als seus efectes, 
compliment i extinció, inclosa la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa 
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2. Atès que aquest contracte es va licitar i adjudicar l’any 1972, li es d’aplicació el 
Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 
1955 (RSCL) i el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per 
Decret de 9 de gener de 1953. En aquell moment era vigent la Llei de Contractes de 
l’Estat (Text articulat aprovat per Decret 923/1965) només era d’aplicació supletòria a 
l’Administració local, en virtut del que establia la disposició addicional segona del 
mencionat Reglament de Contractació de 1953. 

3. Article 127.1.2a del RSCL.

4. Clàusula 7.1 del plec de condic

 

Proposta d’acord 

1. INICIAR un expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic, 
concessió administrativa, del servei municipal d’abastament d’aigua potable de Vilassar 
de Dalt, en base a l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, S.L., en el marc d’una 
sol·licitud d’assistència d’aquest Ajuntament a la Diputació de Barcelona.

2. ATORGAR un termini d'audiència a la concessionària de 15 dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la notificació de l

3. NOTIFICAR la present resolució a la concessionària adjuntant una còpia de l’auditoria 
realitzada per SB Ambiaudit, S.L.

 
 

El Sr. Oliva diu que un dels grans misteris que es comenten any rera any, és com es 
calculen les propostes de l’
regateig i que mai hi havia hagut un informe detallat. 

Explica que l’Ajuntament va sol·licitar assistència a la Diputació per realitzar una auditoria 
i avui està sobre la taula l’informe d’aquesta au

Comenta que aquest informe ve a dir que dels càlculs que han observat es desprèn un excés 
de tarifa de poc més de 53.000 
reversió, però havien generat una interessos, que repercutits fins l’ac
import de 127.000 €. 

Afegeix que es tracta d’unes quantitats que entén que en funció del mateix informe 
corresponen a l’Ajuntament.

Per tant diu que una vegada analitzat el tema pels serveis jurídics i econòmics de 
l’Ajuntament i els serveis tècnics per la part tècnica es proposa iniciar un procediment de 
fiscalització. 

Diu que ara el que es fa és donar audiència a l’empresa per què contesti aquest informe i 
que s’hauria de concloure en que s’han de retornar aquests diners.

 

El Sr. Solà manifesta la seva alegria al recuperar el tema del cost del servei de l’aigua que 
es va tenir sobre de la taula el primer any de mandat.

de Vilassar de Dalt 

Atès que aquest contracte es va licitar i adjudicar l’any 1972, li es d’aplicació el 
eis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 

1955 (RSCL) i el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per 
Decret de 9 de gener de 1953. En aquell moment era vigent la Llei de Contractes de 

t aprovat per Decret 923/1965) només era d’aplicació supletòria a 
l’Administració local, en virtut del que establia la disposició addicional segona del 
mencionat Reglament de Contractació de 1953.  

Article 127.1.2a del RSCL. 

Clàusula 7.1 del plec de condicions econòmiques i jurídiques de la concessió.

INICIAR un expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic, 
concessió administrativa, del servei municipal d’abastament d’aigua potable de Vilassar 

l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, S.L., en el marc d’una 
sol·licitud d’assistència d’aquest Ajuntament a la Diputació de Barcelona.

ATORGAR un termini d'audiència a la concessionària de 15 dies hàbils a comptar des 
de l’endemà de la notificació de la present resolució.  

NOTIFICAR la present resolució a la concessionària adjuntant una còpia de l’auditoria 
realitzada per SB Ambiaudit, S.L. 

diu que un dels grans misteris que es comenten any rera any, és com es 
calculen les propostes de l’increment del preu de l’aigua. Comenta que sempre és un 
regateig i que mai hi havia hagut un informe detallat.  

Explica que l’Ajuntament va sol·licitar assistència a la Diputació per realitzar una auditoria 
i avui està sobre la taula l’informe d’aquesta auditoria. 

Comenta que aquest informe ve a dir que dels càlculs que han observat es desprèn un excés 
de tarifa de poc més de 53.000 € i així mateix, en el seu dia es va cobrar el fons de 
reversió, però havien generat una interessos, que repercutits fins l’ac

Afegeix que es tracta d’unes quantitats que entén que en funció del mateix informe 
corresponen a l’Ajuntament. 

Per tant diu que una vegada analitzat el tema pels serveis jurídics i econòmics de 
eis tècnics per la part tècnica es proposa iniciar un procediment de 

Diu que ara el que es fa és donar audiència a l’empresa per què contesti aquest informe i 
que s’hauria de concloure en que s’han de retornar aquests diners. 

nifesta la seva alegria al recuperar el tema del cost del servei de l’aigua que 
es va tenir sobre de la taula el primer any de mandat. 
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Atès que aquest contracte es va licitar i adjudicar l’any 1972, li es d’aplicació el 
eis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 

1955 (RSCL) i el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, aprovat per 
Decret de 9 de gener de 1953. En aquell moment era vigent la Llei de Contractes de 

t aprovat per Decret 923/1965) només era d’aplicació supletòria a 
l’Administració local, en virtut del que establia la disposició addicional segona del 

ions econòmiques i jurídiques de la concessió. 

INICIAR un expedient de fiscalització del contracte de gestió de servei públic, 
concessió administrativa, del servei municipal d’abastament d’aigua potable de Vilassar 

l’auditoria realitzada per SB Ambiaudit, S.L., en el marc d’una 
sol·licitud d’assistència d’aquest Ajuntament a la Diputació de Barcelona. 

ATORGAR un termini d'audiència a la concessionària de 15 dies hàbils a comptar des 

NOTIFICAR la present resolució a la concessionària adjuntant una còpia de l’auditoria 

diu que un dels grans misteris que es comenten any rera any, és com es 
increment del preu de l’aigua. Comenta que sempre és un 

Explica que l’Ajuntament va sol·licitar assistència a la Diputació per realitzar una auditoria 

Comenta que aquest informe ve a dir que dels càlculs que han observat es desprèn un excés 
€ i així mateix, en el seu dia es va cobrar el fons de 

reversió, però havien generat una interessos, que repercutits fins l’actualitat tenen un 

Afegeix que es tracta d’unes quantitats que entén que en funció del mateix informe 

Per tant diu que una vegada analitzat el tema pels serveis jurídics i econòmics de 
eis tècnics per la part tècnica es proposa iniciar un procediment de 

Diu que ara el que es fa és donar audiència a l’empresa per què contesti aquest informe i 

nifesta la seva alegria al recuperar el tema del cost del servei de l’aigua que 
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Explica que al ple d’abril de 2012, s’havia de ratificar un decret d’alcaldia que resolia el fet 
de no haver presentat al ple del mes anterior, l’informe tècnic sobre la primera sol·licitud 
de revisió de preus de Sorea d’aquest mandat. Afegeix que en aquella moció CIU no va 
votar a favor per que van fer el que pertocava que és analitzar i avaluar cada partida i veure 
que hi havia algunes que no eren correctes. Diu que ho van dir i que algunes d’aquestes són 
les que l’informe de la Diputació diu que tampoc hi són.

Comenta que CIU ja va dir que era necessari una avaluació dels serveis i un control de la 
despesa i que l’equip de govern ha optat, per les sol·licituds d’increment tarifari, per una 
aprovació per silenci administratiu positiu i que no han tornat a tractar aquest tema.

Afegeix que segurament passarà el mateix en la sol·licitud que s’ha fet ara fa un mes i mig 
pel proper any que tampoc ha passat per ple  i que s’aprovarà per silenci administratiu 
positiu. 

Manifesta que és curiós que després de la pregunta de CIU en el ple de setembre  de 2013 
sobre una d’aquestes sol·licituds d’increment es produís una conversa informal
dels tècnics amb els serveis tècnics de la Diputació i aquests li recordessin que el recurs 
5182 del catàleg, era precisament un ajut tècnic i econòmic per fer auditories de contractes 
de serveis i revisions de preus que els ajuntaments tenen amb
Afegeix que només calia demanar

Diu que fa dos mesos la Diputació va procedir al lliurament de l’informe que conclou que 
va haver l’excés de cobrament de tarifes de 53.253 
l’auditoria diu que no s’entreguen a l’ajuntament i per tant s’hauria de rectificar. Pregunta 
si s’ha de rectificar en benefici de l’Ajuntament o dels vilassarencs que són els que han 
hagut d’anar pagant les tarifes.

Afegeix que l’informe conclou dient que els fons
receptor final de les obres, es a dir, que hauria de ser de l’ajuntament i que va ser pagat per 
Sorea al 2010, és un retorn que no incloïa cap pagament d’interés i el Sr. Oliva ha parlat de 
127.000 €. Comenta que 
tramitació al Ple ordinari d’octubre i més encara al ple de novembre passat que és quan hi 
va haver la demanda de Sorea per l’increment de preus tarifaris de l’any que ve  i que CIU 
no s’ha oposat a la seva tramitació com a sobrevingut a la informativa de la setmana 
passada i per tant diu que tampoc s’oposaran a la seva aprovació i manifesta el seu suport a 
la mesura, amb el desig que al final de tot el procediment administratiu s’arribi a una 
valoració correcta de les partides incloses en la tarifació del servei i una reducció 
significativa del cost de l’aigua per als vilassarencs.

 

El Sr. Cusidó diu que hi estan d’acord i votaran a favor i afegeix que els sembla bé que es 
fiscalitzin  els contractes de serveis i demana com ja ha fet anteriorment que això es faci a 
qualsevol acció sospitosa de vulneració dels drets públics, com és el cas del mur de Can 
Silva, carrer de la Sort, del personal acomiadat indegudament, PP12 i tants d’altres. 
Comenta que no només s’ha d’actuar quan hi ha diners a guanyar sinó que cal actuar quan 
hi ha indicis de males actuacions i d’irresponsabilitats.

 

El Sr. Oliva diu que celebra que tots els grups estiguin d’acord i referent a l’informe diu 
que va entrar el 24 d’octubre i que genera escepticisme. Comenta que els tècnics s’ho han 

de Vilassar de Dalt 

Explica que al ple d’abril de 2012, s’havia de ratificar un decret d’alcaldia que resolia el fet 
ple del mes anterior, l’informe tècnic sobre la primera sol·licitud 

de revisió de preus de Sorea d’aquest mandat. Afegeix que en aquella moció CIU no va 
votar a favor per que van fer el que pertocava que és analitzar i avaluar cada partida i veure 

havia algunes que no eren correctes. Diu que ho van dir i que algunes d’aquestes són 
les que l’informe de la Diputació diu que tampoc hi són. 

Comenta que CIU ja va dir que era necessari una avaluació dels serveis i un control de la 
govern ha optat, per les sol·licituds d’increment tarifari, per una 

aprovació per silenci administratiu positiu i que no han tornat a tractar aquest tema.

Afegeix que segurament passarà el mateix en la sol·licitud que s’ha fet ara fa un mes i mig 
er any que tampoc ha passat per ple  i que s’aprovarà per silenci administratiu 

Manifesta que és curiós que després de la pregunta de CIU en el ple de setembre  de 2013 
sobre una d’aquestes sol·licituds d’increment es produís una conversa informal
dels tècnics amb els serveis tècnics de la Diputació i aquests li recordessin que el recurs 
5182 del catàleg, era precisament un ajut tècnic i econòmic per fer auditories de contractes 
de serveis i revisions de preus que els ajuntaments tenen amb les companyies d’aigües. 
Afegeix que només calia demanar-la i es va fer. 

Diu que fa dos mesos la Diputació va procedir al lliurament de l’informe que conclou que 
va haver l’excés de cobrament de tarifes de 53.253 € cada any, i que són diners que 

ia diu que no s’entreguen a l’ajuntament i per tant s’hauria de rectificar. Pregunta 
si s’ha de rectificar en benefici de l’Ajuntament o dels vilassarencs que són els que han 
hagut d’anar pagant les tarifes. 

Afegeix que l’informe conclou dient que els fons de reversió, que hauria de ser abonat pel 
receptor final de les obres, es a dir, que hauria de ser de l’ajuntament i que va ser pagat per 
Sorea al 2010, és un retorn que no incloïa cap pagament d’interés i el Sr. Oliva ha parlat de 

€. Comenta que vistes aquestes xifres haguessin entès la urgència en la seva 
tramitació al Ple ordinari d’octubre i més encara al ple de novembre passat que és quan hi 
va haver la demanda de Sorea per l’increment de preus tarifaris de l’any que ve  i que CIU 

at a la seva tramitació com a sobrevingut a la informativa de la setmana 
passada i per tant diu que tampoc s’oposaran a la seva aprovació i manifesta el seu suport a 
la mesura, amb el desig que al final de tot el procediment administratiu s’arribi a una 

loració correcta de les partides incloses en la tarifació del servei i una reducció 
significativa del cost de l’aigua per als vilassarencs. 

diu que hi estan d’acord i votaran a favor i afegeix que els sembla bé que es 
ctes de serveis i demana com ja ha fet anteriorment que això es faci a 

qualsevol acció sospitosa de vulneració dels drets públics, com és el cas del mur de Can 
Silva, carrer de la Sort, del personal acomiadat indegudament, PP12 i tants d’altres. 

e no només s’ha d’actuar quan hi ha diners a guanyar sinó que cal actuar quan 
hi ha indicis de males actuacions i d’irresponsabilitats. 

diu que celebra que tots els grups estiguin d’acord i referent a l’informe diu 
que va entrar el 24 d’octubre i que genera escepticisme. Comenta que els tècnics s’ho han 
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Explica que al ple d’abril de 2012, s’havia de ratificar un decret d’alcaldia que resolia el fet 
ple del mes anterior, l’informe tècnic sobre la primera sol·licitud 

de revisió de preus de Sorea d’aquest mandat. Afegeix que en aquella moció CIU no va 
votar a favor per que van fer el que pertocava que és analitzar i avaluar cada partida i veure 

havia algunes que no eren correctes. Diu que ho van dir i que algunes d’aquestes són 

Comenta que CIU ja va dir que era necessari una avaluació dels serveis i un control de la 
govern ha optat, per les sol·licituds d’increment tarifari, per una 

aprovació per silenci administratiu positiu i que no han tornat a tractar aquest tema. 

Afegeix que segurament passarà el mateix en la sol·licitud que s’ha fet ara fa un mes i mig 
er any que tampoc ha passat per ple  i que s’aprovarà per silenci administratiu 

Manifesta que és curiós que després de la pregunta de CIU en el ple de setembre  de 2013 
sobre una d’aquestes sol·licituds d’increment es produís una conversa informal entre un 
dels tècnics amb els serveis tècnics de la Diputació i aquests li recordessin que el recurs 
5182 del catàleg, era precisament un ajut tècnic i econòmic per fer auditories de contractes 

les companyies d’aigües. 

Diu que fa dos mesos la Diputació va procedir al lliurament de l’informe que conclou que 
€ cada any, i que són diners que 

ia diu que no s’entreguen a l’ajuntament i per tant s’hauria de rectificar. Pregunta 
si s’ha de rectificar en benefici de l’Ajuntament o dels vilassarencs que són els que han 

de reversió, que hauria de ser abonat pel 
receptor final de les obres, es a dir, que hauria de ser de l’ajuntament i que va ser pagat per 
Sorea al 2010, és un retorn que no incloïa cap pagament d’interés i el Sr. Oliva ha parlat de 

vistes aquestes xifres haguessin entès la urgència en la seva 
tramitació al Ple ordinari d’octubre i més encara al ple de novembre passat que és quan hi 
va haver la demanda de Sorea per l’increment de preus tarifaris de l’any que ve  i que CIU 

at a la seva tramitació com a sobrevingut a la informativa de la setmana 
passada i per tant diu que tampoc s’oposaran a la seva aprovació i manifesta el seu suport a 
la mesura, amb el desig que al final de tot el procediment administratiu s’arribi a una 

loració correcta de les partides incloses en la tarifació del servei i una reducció 

diu que hi estan d’acord i votaran a favor i afegeix que els sembla bé que es 
ctes de serveis i demana com ja ha fet anteriorment que això es faci a 

qualsevol acció sospitosa de vulneració dels drets públics, com és el cas del mur de Can 
Silva, carrer de la Sort, del personal acomiadat indegudament, PP12 i tants d’altres. 

e no només s’ha d’actuar quan hi ha diners a guanyar sinó que cal actuar quan 

diu que celebra que tots els grups estiguin d’acord i referent a l’informe diu 
que va entrar el 24 d’octubre i que genera escepticisme. Comenta que els tècnics s’ho han 
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estat mirant i s’ha decidit tirar endavant. Afegeix que el no ja es té i que segur que
moltes maneres (judicis, plets...) abans de donar la raó.

Explica que quan està per sota del 1,5, no ha d’anar a la comissió de preus de Catalunya i 
per tant saben quines quantitats han de posar per què la revisió no vagi endavant.

Diu que Sorea són especialistes i que amb petits coheficients poden jugar amb molt de 
marge però segons l’informe, que està desglossat per conceptes, analitzant tot, es creu que  
val la pena intentar-ho. 

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
 
A continuació comenta que a la Comissió Informativa es va dir que es tractarien els dos 
punts següents conjuntament.
 
 

El secretari llegeix les mocions, la part expositiva de les quals 

 
2.- Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la 
municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del 
servei de deixalleria. 
 

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

Relació de fets 

La Mancomunitat de municipis de
la prestació del servei de deixalleria va ser constituïda per acords del respectius 
ajuntaments, adoptats en sessions plenàries de dates 21.04.1998, 15.04.1998 i 27.04.1998. 
Es seus estatuts van ser aprovats i publicats al Butlletí Oficial de la Província número 143, 
de data 16.06.1998.   
 
Després de setze anys de funcionament i, a la vista de l’experiència acumulada  i dels 
canvis legislatius produïts durant aquest termini, es fa necessària una modifi
estatuts sense que, en cap cas, aquesta modificació afecti a l’objecte i finalitats de la 
mancomunitat atès que, tal i com consta a l’informe emès per la secretaria de la 
mancomunitat i de l’Ajuntament de Premià de Mar en data 2 de desembre de 2
l’objecte i finalitats de la mateixa s’adeqüen al contingut de les competències que la Llei 
27/2013, de 23 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
atribueix als municipis  
 
L’assemblea de la Mancomunitat, en sessió de 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, acordà la modificació 
dels articles, 8.4, 9.1 i 9.2 dels estatuts de la mancomunitat 

de Vilassar de Dalt 

estat mirant i s’ha decidit tirar endavant. Afegeix que el no ja es té i que segur que
moltes maneres (judicis, plets...) abans de donar la raó. 

Explica que quan està per sota del 1,5, no ha d’anar a la comissió de preus de Catalunya i 
per tant saben quines quantitats han de posar per què la revisió no vagi endavant.

especialistes i que amb petits coheficients poden jugar amb molt de 
marge però segons l’informe, que està desglossat per conceptes, analitzant tot, es creu que  

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

ntinuació comenta que a la Comissió Informativa es va dir que es tractarien els dos 
punts següents conjuntament. 

El secretari llegeix les mocions, la part expositiva de les quals diu: 

Aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de la Mancomunitat dels 
municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000004 

Equip de govern 

La Mancomunitat de municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a 
la prestació del servei de deixalleria va ser constituïda per acords del respectius 
ajuntaments, adoptats en sessions plenàries de dates 21.04.1998, 15.04.1998 i 27.04.1998. 

provats i publicats al Butlletí Oficial de la Província número 143, 

Després de setze anys de funcionament i, a la vista de l’experiència acumulada  i dels 
canvis legislatius produïts durant aquest termini, es fa necessària una modifi
estatuts sense que, en cap cas, aquesta modificació afecti a l’objecte i finalitats de la 
mancomunitat atès que, tal i com consta a l’informe emès per la secretaria de la 
mancomunitat i de l’Ajuntament de Premià de Mar en data 2 de desembre de 2
l’objecte i finalitats de la mateixa s’adeqüen al contingut de les competències que la Llei 
27/2013, de 23 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 

L’assemblea de la Mancomunitat, en sessió de data 2 de desembre de 2014,  amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, acordà la modificació 
dels articles, 8.4, 9.1 i 9.2 dels estatuts de la mancomunitat  
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estat mirant i s’ha decidit tirar endavant. Afegeix que el no ja es té i que segur que tenen 

Explica que quan està per sota del 1,5, no ha d’anar a la comissió de preus de Catalunya i 
per tant saben quines quantitats han de posar per què la revisió no vagi endavant. 

especialistes i que amb petits coheficients poden jugar amb molt de 
marge però segons l’informe, que està desglossat per conceptes, analitzant tot, es creu que  

ntinuació comenta que a la Comissió Informativa es va dir que es tractarien els dos 

Mancomunitat dels 
municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del 

Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a 
la prestació del servei de deixalleria va ser constituïda per acords del respectius 
ajuntaments, adoptats en sessions plenàries de dates 21.04.1998, 15.04.1998 i 27.04.1998. 

provats i publicats al Butlletí Oficial de la Província número 143, 

Després de setze anys de funcionament i, a la vista de l’experiència acumulada  i dels 
canvis legislatius produïts durant aquest termini, es fa necessària una modificació dels 
estatuts sense que, en cap cas, aquesta modificació afecti a l’objecte i finalitats de la 
mancomunitat atès que, tal i com consta a l’informe emès per la secretaria de la 
mancomunitat i de l’Ajuntament de Premià de Mar en data 2 de desembre de 2014, 
l’objecte i finalitats de la mateixa s’adeqüen al contingut de les competències que la Llei 
27/2013, de 23 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 

data 2 de desembre de 2014,  amb el 
quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, acordà la modificació 
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Vist l’informe de secretaria de data 5 de desembre de 2014.
 

Fonaments de dret 

1. Article 24 dels estatuts de la Mancomunitat.  
2. Article 47.2 apartat g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local. 
3. Articles 114.3 apartat d), 120.1, 120.3 en relació al 119 del decret legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril, pel que s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya 

4. Article 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitz
de les mancomunitats de Catalunya.  

 

Acords 

1.- APROVAR inicialment la modificació els estatuts de la mancomunitat de municipis de 
Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de 
deixalleria, en la forma següent: 
 

a) Article 8.4 excloure els apartats b), e), h) i l) i afegir un últim paràgraf: 
 
“La resta d’acords per a l’adopció dels quals la legislació de règim local exigeixi 
majoria qualificada. “

 
b) Article 9.1 quedarà redactat en la forma següent: 

 
“La Presidència 
alcaldes/alcaldesses dels municipis mancomunats i es renovarà cada tres anys de 
forma automàtica.  
 
Els Ajuntaments mancomunats podran renunciar a assumir la presidència de la 
Mancomunitat abans de que es p
En aquest supòsit ocuparà la presidència l’alcalde/ssa a qui per torn correspongui.
 
En el mateix sentit es procedirà en el supòsit de que l’Assemblea adoptes acord de 
destitució del/la titular de la presidèn
 

c) Article 9.2 afegir un nou apartat l): 
 
“La resta d’atribucions que la legislació de règim local atribueixi a l’alcalde i no 
estigui especificades en aquests estatuts.”

 
2.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a efectes 
de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al BOP 
de Barcelona, al DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament que ostenta la p
la Mancomunitat i a la seva pàgina web municipal (

de Vilassar de Dalt 

Vist l’informe de secretaria de data 5 de desembre de 2014. 

Article 24 dels estatuts de la Mancomunitat.   
Article 47.2 apartat g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Articles 114.3 apartat d), 120.1, 120.3 en relació al 119 del decret legislatiu 2/2003, 
d’abril, pel que s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Article 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitz
de les mancomunitats de Catalunya.   

APROVAR inicialment la modificació els estatuts de la mancomunitat de municipis de 
Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de 
deixalleria, en la forma següent:  

Article 8.4 excloure els apartats b), e), h) i l) i afegir un últim paràgraf: 

“La resta d’acords per a l’adopció dels quals la legislació de règim local exigeixi 
majoria qualificada. “ 

Article 9.1 quedarà redactat en la forma següent:  

 de la Mancomunitat serà rotatòria entre els/les 
alcaldes/alcaldesses dels municipis mancomunats i es renovarà cada tres anys de 
forma automàtica.   

Els Ajuntaments mancomunats podran renunciar a assumir la presidència de la 
Mancomunitat abans de que es produeixi la renovació automàtica de la mateixa. 
En aquest supòsit ocuparà la presidència l’alcalde/ssa a qui per torn correspongui.

En el mateix sentit es procedirà en el supòsit de que l’Assemblea adoptes acord de 
destitució del/la titular de la presidència de la Mancomunitat.” 

Article 9.2 afegir un nou apartat l):  

“La resta d’atribucions que la legislació de règim local atribueixi a l’alcalde i no 
estigui especificades en aquests estatuts.” 

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

al tauler d’anuncis de l’Ajuntament que ostenta la p
la Mancomunitat i a la seva pàgina web municipal (http://www.premiademar.cat
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Article 47.2 apartat g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Articles 114.3 apartat d), 120.1, 120.3 en relació al 119 del decret legislatiu 2/2003, 
d’abril, pel que s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Article 50 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució 
i la demarcació territorial dels municipis, les entitats municipals descentralitzades i 

APROVAR inicialment la modificació els estatuts de la mancomunitat de municipis de 
Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de 

Article 8.4 excloure els apartats b), e), h) i l) i afegir un últim paràgraf:  

“La resta d’acords per a l’adopció dels quals la legislació de règim local exigeixi 

de la Mancomunitat serà rotatòria entre els/les 
alcaldes/alcaldesses dels municipis mancomunats i es renovarà cada tres anys de 

Els Ajuntaments mancomunats podran renunciar a assumir la presidència de la 
rodueixi la renovació automàtica de la mateixa. 

En aquest supòsit ocuparà la presidència l’alcalde/ssa a qui per torn correspongui. 

En el mateix sentit es procedirà en el supòsit de que l’Assemblea adoptes acord de 
 

“La resta d’atribucions que la legislació de règim local atribueixi a l’alcalde i no 

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

al tauler d’anuncis de l’Ajuntament que ostenta la presidència de 
http://www.premiademar.cat). 
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Secretaria  

 

 

 
3.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats en aquest expedient. 
 
4.- CONSIDERAR aprovada definitivament el text de la modificació en el supòsit qu
es presentin reclamacions i/o al·legacions durant el termini d’exposició pública. 
 
5.- FORMULAR encàrrec a la Mancomunitat, en base als p
interadministrativa, eficàcia, per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta 
administració, es procedeixi a:

 
a) La publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial en el BOP, DOGC i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament que ostenta la presidència de la Mancomunitat i 
a la seva pàgina web municipal (
dies hàbils, a l’efecte que es puguin presentar al·legacions.
 
b) Formular el tràmit d’audiència als interessats en aquest expedient. 
 
c) Publicar íntegrament el text de la modificació dels Estatuts, un cop aquesta 
s’hagi aprovat definitivament, en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis de l’Ajuntament que ostenta la 
presidència, i al Butlletí Oficial de l’Estat.  
 
d) Trametre al Departament de Governació i Relacions Inst
Generalitat de Catalunya.
 
e) Anotar al Registre dels ens locals de la Generalitat de Catalunya de la 
modificació dels Estatuts.
 

6.- PUBLICAR aquest acord al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i al taulell virtual 
(pàgina web municipal). 
 
7.- DONAR TRASLLAT del present acord a la Mancomunitat de la Deixalleria i als 
Ajuntaments de Premià de Mar i de Premià de Dalt. 
 
 
 
3.- Aprovació de la renúncia a l'assumpció de la presidència de la Mancomunitat dels 
municipis de Premià de Dalt, 
servei de deixalleria. 
 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern
Relació de fets 
 

de Vilassar de Dalt 

DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats en aquest expedient. 

CONSIDERAR aprovada definitivament el text de la modificació en el supòsit qu
es presentin reclamacions i/o al·legacions durant el termini d’exposició pública. 

FORMULAR encàrrec a la Mancomunitat, en base als principis de col·laboració 
interadministrativa, eficàcia, per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta 

ministració, es procedeixi a: 

a) La publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial en el BOP, DOGC i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament que ostenta la presidència de la Mancomunitat i 
a la seva pàgina web municipal (http://www.premiademar.cat), pel termini de trenta 
dies hàbils, a l’efecte que es puguin presentar al·legacions. 

b) Formular el tràmit d’audiència als interessats en aquest expedient. 

c) Publicar íntegrament el text de la modificació dels Estatuts, un cop aquesta 
efinitivament, en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis de l’Ajuntament que ostenta la 
presidència, i al Butlletí Oficial de l’Estat.   

d) Trametre al Departament de Governació i Relacions Inst
Generalitat de Catalunya. 

e) Anotar al Registre dels ens locals de la Generalitat de Catalunya de la 
modificació dels Estatuts. 

PUBLICAR aquest acord al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i al taulell virtual 

DONAR TRASLLAT del present acord a la Mancomunitat de la Deixalleria i als 
Ajuntaments de Premià de Mar i de Premià de Dalt.  

Aprovació de la renúncia a l'assumpció de la presidència de la Mancomunitat dels 
municipis de Premià de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000005 

Equip de govern 
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DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats en aquest expedient.  

CONSIDERAR aprovada definitivament el text de la modificació en el supòsit que no 
es presentin reclamacions i/o al·legacions durant el termini d’exposició pública.  

rincipis de col·laboració 
interadministrativa, eficàcia, per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta 

a) La publicació dels corresponents anuncis d’aprovació inicial en el BOP, DOGC i 
al tauler d’anuncis de l’Ajuntament que ostenta la presidència de la Mancomunitat i 

, pel termini de trenta 

b) Formular el tràmit d’audiència als interessats en aquest expedient.  

c) Publicar íntegrament el text de la modificació dels Estatuts, un cop aquesta 
efinitivament, en el Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis de l’Ajuntament que ostenta la 

d) Trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 

e) Anotar al Registre dels ens locals de la Generalitat de Catalunya de la 

PUBLICAR aquest acord al taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament i al taulell virtual 

DONAR TRASLLAT del present acord a la Mancomunitat de la Deixalleria i als 

Aprovació de la renúncia a l'assumpció de la presidència de la Mancomunitat dels 
Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

En la sessió ordinària de l’Assemblea de la Mancomunitat dels municipis de Pr
Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria, del 
passat dia 2 de desembre, es va acordar modificar els estatuts, entre d’altres, per preveure 
la possibilitat que els Ajuntaments puguin renunciar a l’assumpció
Mancomunitat. Dita modificació ha estat aprovada també per aquest Ajuntament en el punt 
precedent d’aquesta sessió.
 
L’assumpció de la presidència suposa també assumir tota la gestió a nivell tècnic, jurídic i 
econòmic. Atesa la dificultat d’assumir tota la gestió pels Ajuntaments de menor capacitat 
de gestió, com és el cas de Vilassar de Dalt, es va considerar la possibilitat d’introduir la 
renúncia de l’assumpció de la presidència.
 
Tenint en compte que el proper 1 de gener de 201
d’assumir la presidència i la gestió de la Mancomunitat de la Deixalleria, i considerant la 
dificultat per assumir tota la gestió, es proposa renunciar a la presidència de la 
Mancomunitat, a favor de qui per torn c
 

Acords 

1. Renunciar a l’assumpció de la presidència de la 
de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria a favor 
de qui per torn correspongui. 
 
2. Notificar aquest acord a la Mancomunitat i als Ajuntaments de Premià de Mar i Premià 
de Dalt. 
 
3. Publicar aquest acord al taulell virtual (pàgina web municipal) de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt. 
 
 
El Sr. Adell diu que al primer punt, el que es fa és adequar la llei a
mancomunats com s’ha anat fent fins ara però que a més, a les reunions que es van fer a la 
deixalleria mancomunada, es va parlar de la possibilitat que en un moment donat, els 
ajuntaments petits com Premia de Dalt i Vilassar de Dalt poguessin
portar la deixalleria durant els tres anys que li pertoquen, a favor d’un altra ajuntament com 
podria ser Premià de Mar, que per capacitat i volum tenen una manera de gestionar que fa 
que el dia a dia sigui més fàcil de portar.
 
Comenta que per donar aquesta facilitat, que no és per sempre, es va afegir el punt,  que els 
ajuntaments podien renunciar a la presidència i per això a la següent moció s’aprova que 
Vilassar de dalt renuncia a portar la presidència el proper any. Afegeix 
també va dir que ho faria i d’aquí tres anys si l’estructura de l’ajuntament permet portar
i la càrrega de feina baixa es podria assumir de nou.
 
 
El Sr. Solà diu que no vol intervenir.
 
El Sr. Cusidó diu que es tracta d’una moció de 

de Vilassar de Dalt 

En la sessió ordinària de l’Assemblea de la Mancomunitat dels municipis de Pr
Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria, del 
passat dia 2 de desembre, es va acordar modificar els estatuts, entre d’altres, per preveure 
la possibilitat que els Ajuntaments puguin renunciar a l’assumpció de la presidència de la 
Mancomunitat. Dita modificació ha estat aprovada també per aquest Ajuntament en el punt 
precedent d’aquesta sessió. 

L’assumpció de la presidència suposa també assumir tota la gestió a nivell tècnic, jurídic i 
ficultat d’assumir tota la gestió pels Ajuntaments de menor capacitat 

de gestió, com és el cas de Vilassar de Dalt, es va considerar la possibilitat d’introduir la 
renúncia de l’assumpció de la presidència. 

Tenint en compte que el proper 1 de gener de 2015 l’Ajuntament de Vilassar de Dalt hauria 
d’assumir la presidència i la gestió de la Mancomunitat de la Deixalleria, i considerant la 
dificultat per assumir tota la gestió, es proposa renunciar a la presidència de la 
Mancomunitat, a favor de qui per torn correspongui.  

1. Renunciar a l’assumpció de la presidència de la Mancomunitat dels municipis de Premià 
de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria a favor 
de qui per torn correspongui.  

t acord a la Mancomunitat i als Ajuntaments de Premià de Mar i Premià 

3. Publicar aquest acord al taulell virtual (pàgina web municipal) de l’Ajuntament de 

diu que al primer punt, el que es fa és adequar la llei a
mancomunats com s’ha anat fent fins ara però que a més, a les reunions que es van fer a la 
deixalleria mancomunada, es va parlar de la possibilitat que en un moment donat, els 
ajuntaments petits com Premia de Dalt i Vilassar de Dalt poguessin 
portar la deixalleria durant els tres anys que li pertoquen, a favor d’un altra ajuntament com 
podria ser Premià de Mar, que per capacitat i volum tenen una manera de gestionar que fa 
que el dia a dia sigui més fàcil de portar. 

Comenta que per donar aquesta facilitat, que no és per sempre, es va afegir el punt,  que els 
ajuntaments podien renunciar a la presidència i per això a la següent moció s’aprova que 
Vilassar de dalt renuncia a portar la presidència el proper any. Afegeix 
també va dir que ho faria i d’aquí tres anys si l’estructura de l’ajuntament permet portar
i la càrrega de feina baixa es podria assumir de nou. 

diu que no vol intervenir. 

diu que es tracta d’una moció de tràmit.  
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En la sessió ordinària de l’Assemblea de la Mancomunitat dels municipis de Premià de 
Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria, del 
passat dia 2 de desembre, es va acordar modificar els estatuts, entre d’altres, per preveure 

de la presidència de la 
Mancomunitat. Dita modificació ha estat aprovada també per aquest Ajuntament en el punt 

L’assumpció de la presidència suposa també assumir tota la gestió a nivell tècnic, jurídic i 
ficultat d’assumir tota la gestió pels Ajuntaments de menor capacitat 

de gestió, com és el cas de Vilassar de Dalt, es va considerar la possibilitat d’introduir la 

5 l’Ajuntament de Vilassar de Dalt hauria 
d’assumir la presidència i la gestió de la Mancomunitat de la Deixalleria, i considerant la 
dificultat per assumir tota la gestió, es proposa renunciar a la presidència de la 

Mancomunitat dels municipis de Premià 
de Dalt, Premià de Mar i Vilassar de Dalt per a la prestació del servei de deixalleria a favor 

t acord a la Mancomunitat i als Ajuntaments de Premià de Mar i Premià 

3. Publicar aquest acord al taulell virtual (pàgina web municipal) de l’Ajuntament de 

diu que al primer punt, el que es fa és adequar la llei a tots els ens 
mancomunats com s’ha anat fent fins ara però que a més, a les reunions que es van fer a la 
deixalleria mancomunada, es va parlar de la possibilitat que en un moment donat, els 

 delegar la tasca de 
portar la deixalleria durant els tres anys que li pertoquen, a favor d’un altra ajuntament com 
podria ser Premià de Mar, que per capacitat i volum tenen una manera de gestionar que fa 

Comenta que per donar aquesta facilitat, que no és per sempre, es va afegir el punt,  que els 
ajuntaments podien renunciar a la presidència i per això a la següent moció s’aprova que 
Vilassar de dalt renuncia a portar la presidència el proper any. Afegeix que Premià de Dalt 
també va dir que ho faria i d’aquí tres anys si l’estructura de l’ajuntament permet portar-ho 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
La Sra. Julià tampoc vol intervenir. 
 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
 
 
 
 
4.- Nomenament de dos membres del Consell Rector de l'Organisme autònom del 
Museu-Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt
 
 

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

 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

Relació de fets 

L’article 15.2. dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local del Museu determina la forma 
d’elecció dels vocals del Consell Rector d’aquest organisme. 
El nomenament d’aquestes persones correspon al Ple de l’Ajuntament a proposta del 
Consell Rector, que va tenir lloc en data 4 de desembre de 2014.  

 

Fonaments de Dret 

Art. 15.2. dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local del Museu Arxiu de Vilassar de 
Dalt.  
 

Proposta d’acord 

1. Nomenar com a vocals del Consell Rector de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu de 
Vilassar de Dalt a les persones 

• Sr. Jordi Gomis, en
substitució del Sr. Salvador Grau, qui ha renunciat a formar
 

• Sr. Joan Abril, en representació del Grup La Llançadora, en substitució del 
Sr. Xavier Santamaria, qui ha renunciat a formar

2. Expressar l’agraïment als dos membres que per motius personals han renunciat, per la 
seva especial dedicació i entrega
3. Notificar aquest acord als interessats.
4. Comunicar aquest acord a 
 
 
 

de Vilassar de Dalt 

tampoc vol intervenir.  

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

Nomenament de dos membres del Consell Rector de l'Organisme autònom del 
Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000006 

Equip de govern 

L’article 15.2. dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local del Museu determina la forma 
cals del Consell Rector d’aquest organisme.  

El nomenament d’aquestes persones correspon al Ple de l’Ajuntament a proposta del 
Consell Rector, que va tenir lloc en data 4 de desembre de 2014.   

Art. 15.2. dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local del Museu Arxiu de Vilassar de 

com a vocals del Consell Rector de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu de 
Vilassar de Dalt a les persones següents: 

Sr. Jordi Gomis, en representació dels col·laboradors del Museu Arxiu, en 
substitució del Sr. Salvador Grau, qui ha renunciat a formar

Sr. Joan Abril, en representació del Grup La Llançadora, en substitució del 
Sr. Xavier Santamaria, qui ha renunciat a formar-ne part. 

2. Expressar l’agraïment als dos membres que per motius personals han renunciat, per la 
seva especial dedicació i entrega al Museu-Arxiu.   
3. Notificar aquest acord als interessats. 
4. Comunicar aquest acord a l’Organisme Autònom del Museu Arxiu.  
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Nomenament de dos membres del Consell Rector de l'Organisme autònom del 

L’article 15.2. dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local del Museu determina la forma 

El nomenament d’aquestes persones correspon al Ple de l’Ajuntament a proposta del 

Art. 15.2. dels Estatuts de l’Organisme Autònom Local del Museu Arxiu de Vilassar de 

com a vocals del Consell Rector de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu de 

representació dels col·laboradors del Museu Arxiu, en 
substitució del Sr. Salvador Grau, qui ha renunciat a formar-ne part. 

Sr. Joan Abril, en representació del Grup La Llançadora, en substitució del 
ne part.  

2. Expressar l’agraïment als dos membres que per motius personals han renunciat, per la 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

El Sr. Oliva en nom de tota la gent que composa el Museu
persones que han participat i que han 
Sr. Salvador Grau, que ha participat durant aproximadament 30 anys  dels òrgans de gestió 
del museu d’una manera important, sempre fent aportacions, fins al punt, que a proposta 
del consell de gestió amb el suport de l’Assamblea de col·laboradors i del Consell Rector, 
hi hagi la intenció de lliurar
un premi instituït fa anys dintre del Museu per aquells col·laboradors que han destacat per 
la seva tasca. 

Comenta que les persones proposades per les substitucions són:

 

• Jordi Gomis. Diu que és especialista en musealització i afegeix que pot ser molt 
important en el projecte tèxtil.

• Joan Abril. Filòleg que ha col·laborat en tot tipus de projectes.

 

El Sr. Solà diu que no vol intervenir.

 

El Sr. Cusidó s’afegeix a l’agraiment que s’ha fet i espera que la gent que els substitueixi 
realitzi una tasca amb la mateixa dedicació.

 

La Sra. Julià manifesta que no vol intervenir.

 

L’alcalde sotmet la moció a 
 
 
5.- Aprovació del calendari de sessions per al 2015.
 
 

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

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

Relació de fets 

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

de Vilassar de Dalt 

en nom de tota la gent que composa el Museu- Arxiu, vol agrair a les dues 
persones que han participat i que han renunciat, la seva llarga dedicació, especialment al 
Sr. Salvador Grau, que ha participat durant aproximadament 30 anys  dels òrgans de gestió 
del museu d’una manera important, sempre fent aportacions, fins al punt, que a proposta 

el suport de l’Assamblea de col·laboradors i del Consell Rector, 
hi hagi la intenció de lliurar-li, quan les circumstàncies ho permetin, el premi Drac Alat,  
un premi instituït fa anys dintre del Museu per aquells col·laboradors que han destacat per 

Comenta que les persones proposades per les substitucions són: 

Jordi Gomis. Diu que és especialista en musealització i afegeix que pot ser molt 
important en el projecte tèxtil. 
Joan Abril. Filòleg que ha col·laborat en tot tipus de projectes. 

diu que no vol intervenir. 

s’afegeix a l’agraiment que s’ha fet i espera que la gent que els substitueixi 
realitzi una tasca amb la mateixa dedicació. 

manifesta que no vol intervenir. 

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

Aprovació del calendari de sessions per al 2015. 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000007 

Equip de govern 

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

Sr. Salvador Grau, que ha participat durant aproximadament 30 anys  dels òrgans de gestió 
del museu d’una manera important, sempre fent aportacions, fins al punt, que a proposta 

el suport de l’Assamblea de col·laboradors i del Consell Rector, 
li, quan les circumstàncies ho permetin, el premi Drac Alat,  

un premi instituït fa anys dintre del Museu per aquells col·laboradors que han destacat per 

Jordi Gomis. Diu que és especialista en musealització i afegeix que pot ser molt 

s’afegeix a l’agraiment que s’ha fet i espera que la gent que els substitueixi 

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



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Atès que el dia 24 de maig de 2015 hi haurà eleccions locals, i que el mandat actual 
finalitzarà el dia 23 de maig de 2015, es proposa aprovar el calendari de sessions del Ple 
fins el mes d’abril i de la Junta de Govern Local fins el mes de maig de 2
 

Fonaments de Dret 

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

Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
- Art. 38 del ROF aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
 

 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

Proposta d’acord 

1. Donar conformitat al calendari de sessions ordinàries del Ple, de la Junta de Govern 
Local i de la Comissió Informativa
les eleccions locals del mes de maig, de la forma següent:

 
Any 2015/Mes               
       Gener 
       Febrer 
       Març 
       Abril 
       Maig 
       Hora 
 

2. Facultar al senyor alcalde per a posposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries mensuals del Ple i de la Comissió Informativa i quinzenals de la Junta de 
Govern Local, en el primer cas i en el segon cas, dins del mateix mes de la seva 
celebració, i en el tercer, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, o es 
trobi inclòs en un període de vacances.

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

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

constància.  
 
 
El Sr. Lorca diu que la data del Ple del mes d’abril no és correcta
Informativa és el dia 16 i el Ple el dia 23.

 

L’alcalde sotmet la moció a vo

 
 
 

de Vilassar de Dalt 

Atès que el dia 24 de maig de 2015 hi haurà eleccions locals, i que el mandat actual 
finalitzarà el dia 23 de maig de 2015, es proposa aprovar el calendari de sessions del Ple 
fins el mes d’abril i de la Junta de Govern Local fins el mes de maig de 2

Art. 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local.
Art. 60 i concordants de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  

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

Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:  

Donar conformitat al calendari de sessions ordinàries del Ple, de la Junta de Govern 
Local i de la Comissió Informativa d’aquesta corporació, per al proper any 2015 fins a 
les eleccions locals del mes de maig, de la forma següent: 

              Ple   Junta de Govern L. Comissió Informat.
29 8 i 22 
26 5 i 19 
26  5 i 19 
29 9 i 23 
-  7 i 21 
20:00              18:00 

Facultar al senyor alcalde per a posposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries mensuals del Ple i de la Comissió Informativa i quinzenals de la Junta de 
Govern Local, en el primer cas i en el segon cas, dins del mateix mes de la seva 

ió, i en el tercer, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, o es 
trobi inclòs en un període de vacances. 

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

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

diu que la data del Ple del mes d’abril no és correcta
Informativa és el dia 16 i el Ple el dia 23. 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per assentiment. 
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Atès que el dia 24 de maig de 2015 hi haurà eleccions locals, i que el mandat actual 
finalitzarà el dia 23 de maig de 2015, es proposa aprovar el calendari de sessions del Ple 
fins el mes d’abril i de la Junta de Govern Local fins el mes de maig de 2015.  

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

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

Donar conformitat al calendari de sessions ordinàries del Ple, de la Junta de Govern 
d’aquesta corporació, per al proper any 2015 fins a 

Comissió Informat. 
22 
19 
19 
23 
-  

19:00 

Facultar al senyor alcalde per a posposar o avançar la celebració de les sessions 
ordinàries mensuals del Ple i de la Comissió Informativa i quinzenals de la Junta de 
Govern Local, en el primer cas i en el segon cas, dins del mateix mes de la seva 

ió, i en el tercer, dins de la mateixa setmana, quan el dia fixat sigui festiu, o es 

Publicar un anunci al BOP, taulell d’anuncis, web municipal i butlletí municipal als 

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

diu que la data del Ple del mes d’abril no és correcta, que la Comissió 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
6.- Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila.
 

 

L’alcalde agraeix de nou la tasca realitzada pel Sr. Salvador Grau, que va ser qui va portar 
els treballs metodològics del Consell de la 
ara fa un parell de mesos, va deixar
activitat professional i és un puntal de la Generalitat en l’àmbit del Medi Ambient. Afegeix 
que la seva tasca va ser fonamental, ja que si no l’hagués fet no s’hagués sortit.

Puntualitza que el Sr. Salvador Grau sempre serà un punt de referència per l’Ajuntament i 
pel conjunt del municipi. 

Explica que quan es va plantejar el reglament de participació, es van constituir un
de consells de participació sectorials i el consell de la Vila havia de plantejar aquells 
elements més de fons, que d’alguna manera, el consistori havia de poder fer seus o havia 
d’interpretar per poder fer seus.

Comenta que el conjunt d’aportacio
elaboració i que en algun moment aquests plans d’actuació municipal, han de poder 
incorporar estratègies d’intervenció, almenys quatre anys i si pot ser més enllà, doncs que 
puguin ser amb el màxim consens 

Diu que el conjunt de propostes que va remetre el Consell de la Vila tenia tres dimensions 
fonamentals: social, econòmica

Manifesta que es va recomanar per par
conjunt de tres dimensions, que es prioritzessin un conjunt d’elements que tenien a veure 
amb propostes d’actuació que en un futur s’haurien de poder desplegar.

Pel que fa a la dimensió social, diu que ten
l’augment del suport d’aquells serveis que tenen a veure amb les necessitats bàsiques i 
concretament amb serveis d’alimentació i de prestacions bàsiques, gairebé de subsistència 
en un moment de crisi econòmica galop

Comenta que assajant la relació que s’ha anat duent a terme amb les entitats i sobretot amb 
el comerç, ha permès incrementar l’activitat d’atenció social per vies no estrictament 
pressupostaries, sinó també per vies de col·laboració. Així mateix es re
banc d’aliments, càrites, fresc per tothom, voluntariat per Vilassar, Hospital de sant Pere, 
Grup Catalònia... 

Afegeix que l’objectiu principal és que aquest conjunt de línees de treball han de tenir un 
reforç i s’ han de poder prestar 

Referent al vector de l’habitatge, diu que l’habitatge com a tal a Vilassar de Dalt disposa 
del servei de la casa de pas, però que l’estimació del Consell de la Vila i la realitat, implica 
que en matèria d’habitatge, hi ha d’haver una 
d’haver un increment del recurs de la casa de pas i per tant seria sensat pensar en doblar 
aquest recurs. Afegeix que si la casa de pas és per casos d’emergència social, el que es 
plantejava són altres fórmule
propostes de lloguer social i per tant una borsa de lloguer social, amb un itinerari semblant 
al de la casa de pas, però més llarg, que les famílies que estan en situació de vulnerabilitat 

de Vilassar de Dalt 

Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila.

L’alcalde agraeix de nou la tasca realitzada pel Sr. Salvador Grau, que va ser qui va portar 
els treballs metodològics del Consell de la Vila durant els dos anys i que com a president 
ara fa un parell de mesos, va deixar-ho estar, per què és un home molt vinculat a la seva 
activitat professional i és un puntal de la Generalitat en l’àmbit del Medi Ambient. Afegeix 

onamental, ja que si no l’hagués fet no s’hagués sortit.

Puntualitza que el Sr. Salvador Grau sempre serà un punt de referència per l’Ajuntament i 

Explica que quan es va plantejar el reglament de participació, es van constituir un
de consells de participació sectorials i el consell de la Vila havia de plantejar aquells 
elements més de fons, que d’alguna manera, el consistori havia de poder fer seus o havia 
d’interpretar per poder fer seus. 

Comenta que el conjunt d’aportacions del consell de la Vila, són elements encara en 
elaboració i que en algun moment aquests plans d’actuació municipal, han de poder 
incorporar estratègies d’intervenció, almenys quatre anys i si pot ser més enllà, doncs que 
puguin ser amb el màxim consens possible i que puguin plantejar una tasca conjuntada.

Diu que el conjunt de propostes que va remetre el Consell de la Vila tenia tres dimensions 
fonamentals: social, econòmica-patrimonial i dimensió urbana i mobilitat.

Manifesta que es va recomanar per part dels components del Consell de la Vila, sobre el 
conjunt de tres dimensions, que es prioritzessin un conjunt d’elements que tenien a veure 
amb propostes d’actuació que en un futur s’haurien de poder desplegar. 

Pel que fa a la dimensió social, diu que tenia un primer element que era el reforç i 
l’augment del suport d’aquells serveis que tenen a veure amb les necessitats bàsiques i 
concretament amb serveis d’alimentació i de prestacions bàsiques, gairebé de subsistència 
en un moment de crisi econòmica galopant. 

Comenta que assajant la relació que s’ha anat duent a terme amb les entitats i sobretot amb 
el comerç, ha permès incrementar l’activitat d’atenció social per vies no estrictament 
pressupostaries, sinó també per vies de col·laboració. Així mateix es reforça l’augment del 
banc d’aliments, càrites, fresc per tothom, voluntariat per Vilassar, Hospital de sant Pere, 

Afegeix que l’objectiu principal és que aquest conjunt de línees de treball han de tenir un 
reforç i s’ han de poder prestar arribant a més gent. 

Referent al vector de l’habitatge, diu que l’habitatge com a tal a Vilassar de Dalt disposa 
del servei de la casa de pas, però que l’estimació del Consell de la Vila i la realitat, implica 
que en matèria d’habitatge, hi ha d’haver una política d’atenció social i que per tant hi ha 
d’haver un increment del recurs de la casa de pas i per tant seria sensat pensar en doblar 
aquest recurs. Afegeix que si la casa de pas és per casos d’emergència social, el que es 
plantejava són altres fórmules de política d’habitatge en clau social i concretament 
propostes de lloguer social i per tant una borsa de lloguer social, amb un itinerari semblant 
al de la casa de pas, però més llarg, que les famílies que estan en situació de vulnerabilitat 
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Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila. 

L’alcalde agraeix de nou la tasca realitzada pel Sr. Salvador Grau, que va ser qui va portar 
Vila durant els dos anys i que com a president 

ho estar, per què és un home molt vinculat a la seva 
activitat professional i és un puntal de la Generalitat en l’àmbit del Medi Ambient. Afegeix 

onamental, ja que si no l’hagués fet no s’hagués sortit. 

Puntualitza que el Sr. Salvador Grau sempre serà un punt de referència per l’Ajuntament i 

Explica que quan es va plantejar el reglament de participació, es van constituir un conjunt 
de consells de participació sectorials i el consell de la Vila havia de plantejar aquells 
elements més de fons, que d’alguna manera, el consistori havia de poder fer seus o havia 

ns del consell de la Vila, són elements encara en 
elaboració i que en algun moment aquests plans d’actuació municipal, han de poder 
incorporar estratègies d’intervenció, almenys quatre anys i si pot ser més enllà, doncs que 

possible i que puguin plantejar una tasca conjuntada. 

Diu que el conjunt de propostes que va remetre el Consell de la Vila tenia tres dimensions 
patrimonial i dimensió urbana i mobilitat. 

t dels components del Consell de la Vila, sobre el 
conjunt de tres dimensions, que es prioritzessin un conjunt d’elements que tenien a veure 

 

ia un primer element que era el reforç i 
l’augment del suport d’aquells serveis que tenen a veure amb les necessitats bàsiques i 
concretament amb serveis d’alimentació i de prestacions bàsiques, gairebé de subsistència 

Comenta que assajant la relació que s’ha anat duent a terme amb les entitats i sobretot amb 
el comerç, ha permès incrementar l’activitat d’atenció social per vies no estrictament 

força l’augment del 
banc d’aliments, càrites, fresc per tothom, voluntariat per Vilassar, Hospital de sant Pere, 

Afegeix que l’objectiu principal és que aquest conjunt de línees de treball han de tenir un 

Referent al vector de l’habitatge, diu que l’habitatge com a tal a Vilassar de Dalt disposa 
del servei de la casa de pas, però que l’estimació del Consell de la Vila i la realitat, implica 

política d’atenció social i que per tant hi ha 
d’haver un increment del recurs de la casa de pas i per tant seria sensat pensar en doblar 
aquest recurs. Afegeix que si la casa de pas és per casos d’emergència social, el que es 

s de política d’habitatge en clau social i concretament 
propostes de lloguer social i per tant una borsa de lloguer social, amb un itinerari semblant 
al de la casa de pas, però més llarg, que les famílies que estan en situació de vulnerabilitat 
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social, almenys en matèria d’habitatge, tinguessin una palanca per recuperar autonomia i 
poder-se redreçar en les situacions de vulnerabilitat social.

Manifesta que elements de polítiques d’habitatge i protecció oficial, el consell de la vila 
entén que la formula que s’havia emprat fins ara no és la correcta i s’havia de plantejar 
fórmules innovadores en aquest sentit d’HPO, per que tinguessin més a veure amb 
fórmules de lloguer en matèria d’habitatge de protecció oficial.

Pel que fa a l’altre element que havia plante
amb el factor ocupacional, diu que és cert que es disposen d’uns serveis d’ocupació a 
l’ajuntament i que és cert que es fan cursos de formació i que hi ha una borsa de treball, 
però que calia establir un vincl
realitat econòmica de Vilassar de Dalt i sobretot la realitat empresarial vilassarenca i que 
per tant les possibilitats de feina que aquesta ofereix i la demanda. Puntualitza que es 
tractaria de generar com una mena d’esperit de pacte local per a l’ocupació que permetés a 
partir de la realitat del territori incrementar l’ocupabilitat.

Finalment una ultima qüestió que diu que té que veure amb clau educativa i davant de 
l’evidència que els elements d
vulnerabilitat i risc d’exclusió social, els recursos que l’Ajuntament disposa en aquest 
sentit (centre obert, serveis de joventut, currículum obert), havien de poder
molt més amb el teixit associatiu del marc del projecte educatiu de poble, per exemple i 
que s’estimava com un element fonamental la posada en relació amb l’educació en el lleure 
fonamentalment en els àmbits que composen tant el casal com el CAU que són espais 
d’educació en el  lleure molt potents.

Conclou dient que es planteja que en l’àmbit de l’atenció social hi hagi una política 
generalista que pot ser en relació al conjunt de recursos socials de que es disposen, siguin 
públics o de l’administració pública o siguin de tipus
arribar a més gent i això implica algun tipus de planificació.

Pel que fa a la dimensió econòmica diu que tenia que veure amb un primer element que era 
la preocupació per la desertització o la feblesa del teixit comerc
element era la necessària formació per l’emprenedoria. Comenta que hi ha un conjunt de 
propostes que passen per enfortir el paper de l’associació de comerciants de Vilassar com 
element interlocutor fonamental i com a espai d
Vilassar de Dalt, d’arribar a acords de col·laboració més importants per tal que puguin 
acompanyar iniciatives socials que es desenvolupen a Vilassar, idear elements més de 
marca i potenciar campanyes que reforcin el 
de relació amb elements de marca de qualitat al territori i potenciar també un aspecte del 
que no es disposa com és un tècnic que permeti treballar aquest espai.

Manifesta que l’altre qüestió que queda pendent
espais físics i també pel que fa a acompanyaments en la nova emprenedoria la innovació en 
l’empresa, més enllà de les qüestions d’ocupabilitat o formació per l’ocupabilitat que es fa, 
quina és la facilitació que l’ajuntament podria tenir en aquest sentit per afavorir la nova 
emprenedoria. 

Des del punt de vista patrimonial i cultural comenta que es va remarcar en tot moment la 
importància d’aquesta dimensió per Vilassar de Dalt, en la mesura que és un element que
s’ha de donar relleu, que s’ha de poder creure en aquest element, que s’ha de poder 

de Vilassar de Dalt 

enys en matèria d’habitatge, tinguessin una palanca per recuperar autonomia i 
se redreçar en les situacions de vulnerabilitat social. 

Manifesta que elements de polítiques d’habitatge i protecció oficial, el consell de la vila 
s’havia emprat fins ara no és la correcta i s’havia de plantejar 

fórmules innovadores en aquest sentit d’HPO, per que tinguessin més a veure amb 
fórmules de lloguer en matèria d’habitatge de protecció oficial. 

Pel que fa a l’altre element que havia plantejat el Consell de la Vila, que tenia que veure 
amb el factor ocupacional, diu que és cert que es disposen d’uns serveis d’ocupació a 
l’ajuntament i que és cert que es fan cursos de formació i que hi ha una borsa de treball, 
però que calia establir un vincle molt més potent i molt més sinèrgic entre el que seria la 
realitat econòmica de Vilassar de Dalt i sobretot la realitat empresarial vilassarenca i que 
per tant les possibilitats de feina que aquesta ofereix i la demanda. Puntualitza que es 

enerar com una mena d’esperit de pacte local per a l’ocupació que permetés a 
partir de la realitat del territori incrementar l’ocupabilitat. 

Finalment una ultima qüestió que diu que té que veure amb clau educativa i davant de 
l’evidència que els elements d’insuficiència curricular poden comportar en un futur, 
vulnerabilitat i risc d’exclusió social, els recursos que l’Ajuntament disposa en aquest 
sentit (centre obert, serveis de joventut, currículum obert), havien de poder

t associatiu del marc del projecte educatiu de poble, per exemple i 
que s’estimava com un element fonamental la posada en relació amb l’educació en el lleure 
fonamentalment en els àmbits que composen tant el casal com el CAU que són espais 

lleure molt potents. 

Conclou dient que es planteja que en l’àmbit de l’atenció social hi hagi una política 
generalista que pot ser en relació al conjunt de recursos socials de que es disposen, siguin 
públics o de l’administració pública o siguin de tipus associatiu o privat per tal de poder 
arribar a més gent i això implica algun tipus de planificació. 

Pel que fa a la dimensió econòmica diu que tenia que veure amb un primer element que era 
la preocupació per la desertització o la feblesa del teixit comercial local tradicional i l’altre 
element era la necessària formació per l’emprenedoria. Comenta que hi ha un conjunt de 
propostes que passen per enfortir el paper de l’associació de comerciants de Vilassar com 
element interlocutor fonamental i com a espai de capacitació de la pròpia comercial a 
Vilassar de Dalt, d’arribar a acords de col·laboració més importants per tal que puguin 
acompanyar iniciatives socials que es desenvolupen a Vilassar, idear elements més de 
marca i potenciar campanyes que reforcin el comerç de proximitat i que tinguin algun tipus 
de relació amb elements de marca de qualitat al territori i potenciar també un aspecte del 
que no es disposa com és un tècnic que permeti treballar aquest espai. 

Manifesta que l’altre qüestió que queda pendent és quina activitat es pot donar pel que fa a 
espais físics i també pel que fa a acompanyaments en la nova emprenedoria la innovació en 
l’empresa, més enllà de les qüestions d’ocupabilitat o formació per l’ocupabilitat que es fa, 

e l’ajuntament podria tenir en aquest sentit per afavorir la nova 

Des del punt de vista patrimonial i cultural comenta que es va remarcar en tot moment la 
importància d’aquesta dimensió per Vilassar de Dalt, en la mesura que és un element que
s’ha de donar relleu, que s’ha de poder creure en aquest element, que s’ha de poder 
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enys en matèria d’habitatge, tinguessin una palanca per recuperar autonomia i 

Manifesta que elements de polítiques d’habitatge i protecció oficial, el consell de la vila 
s’havia emprat fins ara no és la correcta i s’havia de plantejar 

fórmules innovadores en aquest sentit d’HPO, per que tinguessin més a veure amb 

jat el Consell de la Vila, que tenia que veure 
amb el factor ocupacional, diu que és cert que es disposen d’uns serveis d’ocupació a 
l’ajuntament i que és cert que es fan cursos de formació i que hi ha una borsa de treball, 

e molt més potent i molt més sinèrgic entre el que seria la 
realitat econòmica de Vilassar de Dalt i sobretot la realitat empresarial vilassarenca i que 
per tant les possibilitats de feina que aquesta ofereix i la demanda. Puntualitza que es 

enerar com una mena d’esperit de pacte local per a l’ocupació que permetés a 

Finalment una ultima qüestió que diu que té que veure amb clau educativa i davant de 
’insuficiència curricular poden comportar en un futur, 

vulnerabilitat i risc d’exclusió social, els recursos que l’Ajuntament disposa en aquest 
sentit (centre obert, serveis de joventut, currículum obert), havien de poder-se sinergiar 

t associatiu del marc del projecte educatiu de poble, per exemple i 
que s’estimava com un element fonamental la posada en relació amb l’educació en el lleure 
fonamentalment en els àmbits que composen tant el casal com el CAU que són espais 

Conclou dient que es planteja que en l’àmbit de l’atenció social hi hagi una política 
generalista que pot ser en relació al conjunt de recursos socials de que es disposen, siguin 

associatiu o privat per tal de poder 

Pel que fa a la dimensió econòmica diu que tenia que veure amb un primer element que era 
ial local tradicional i l’altre 

element era la necessària formació per l’emprenedoria. Comenta que hi ha un conjunt de 
propostes que passen per enfortir el paper de l’associació de comerciants de Vilassar com 

e capacitació de la pròpia comercial a 
Vilassar de Dalt, d’arribar a acords de col·laboració més importants per tal que puguin 
acompanyar iniciatives socials que es desenvolupen a Vilassar, idear elements més de 

comerç de proximitat i que tinguin algun tipus 
de relació amb elements de marca de qualitat al territori i potenciar també un aspecte del 

és quina activitat es pot donar pel que fa a 
espais físics i també pel que fa a acompanyaments en la nova emprenedoria la innovació en 
l’empresa, més enllà de les qüestions d’ocupabilitat o formació per l’ocupabilitat que es fa, 

e l’ajuntament podria tenir en aquest sentit per afavorir la nova 

Des del punt de vista patrimonial i cultural comenta que es va remarcar en tot moment la 
importància d’aquesta dimensió per Vilassar de Dalt, en la mesura que és un element que 
s’ha de donar relleu, que s’ha de poder creure en aquest element, que s’ha de poder 
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coordinar bé i que la figura del tècnic de cultura des dels punt de vista de l’administració 
pública es posés al damunt de la taula, ja va suscitar debat en aquest sentit,
o no tenir-lo o era un ens autònom el que l’havia de desplegar però en qualsevol cas s’han 
anat descarregant algunes coses que avui en dia estan en curs.

Afegeix que des del punt de vista de turisme s’ha de tenir una política en aquesta m
que ordeni el territori en aquesta direcció, ja que és un element de consens, no només en el 
marc del Consell de la Vila sinó també en el marc del conjunt de grups municipals i hi ha 
un procés de desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme que és 
de discutir en profunditat. 

Manifesta que s’ha de completar la catalogació del patrimoni històric cultural i ambiental, 
un element de recurs al territori fonamental. Afegeix que el Museu
difusió des de la vessant més
valor als propis equipaments singulars de que es disposen, concretament l’inici de la 
trajectòria amb el castell o l’arxiu patrimonial i propostes més bàsiques que ha de 
contemplar un pla en aquest sentit, ordenant el territori i que hi hagi algun tipus de servei 
que permetin al visitant conèixer Vilassar i la seva riquesa patrimonial.

Pel que fa a la dimensió urbana i de mobilitat diu que hi ha dos aspectes molt bàsics que 
sintèticament van a parar a llarg termini, ja que cal repensar el casc antic, per què és l’espai 
històric on la majoria d’intervencions, en el consell de la vila, anaven destinades a 
elements a més curt termini de pacificació al trànsit, d’elements accessibilitat, de fer que 
els espais fossin més amables, de repensar part del casc antic en elements de tipus veïnal 
amb algunes propostes de deixar lliure d’aparcament alguns espais emblemàtics del casc 
antic però que això passava per accions que havien de garantir l’aparcament en r
que això en bona part tenia que veure amb el fet de garantir al final, l’anella que s’ha parlat 
varies vegades i que té a veure amb una actuació a llarg termini del nucli antic, per què 
esdevingui un espai prioritari de visita i per a vianants, h
de mobilitat bàsiques que passen fonamentalment no només per la regeneració de l’espai 
públic, sinó per aquesta pacificació del trànsit i per tant una redistribució d’aparcaments al 
voltant i completar la ronda de Vilassar 
provisional, sinó com anella viària perfectament definida de cara al futur que permeti el vol 
al municipi. 

Comenta que hi ha un conjunt de propostes del Consell de la Vila que s’han anat 
desgranant des del govern 
conjunt d’aquestes propostes es puguin validar com proposa el mateix reglament de 
participació ciutadana. 

 

El Sr. Solà comenta que tenien dubtes de la moció, ja que el Reglament de Participació 
establia que hi hagués a les funcions del Consell de la Vila la d’assessorament sobre la 
planificació estratègica a llarg termini, però en quant a les obligacions nomes els demanav
que tenien que fer una memòria anual d’activitats on incloure les propostes anuals, que és 
el que obligava que hi hagués un informe de l’equip de govern sobre aquestes propostes 
anuals. 

de Vilassar de Dalt 

coordinar bé i que la figura del tècnic de cultura des dels punt de vista de l’administració 
pública es posés al damunt de la taula, ja va suscitar debat en aquest sentit,

lo o era un ens autònom el que l’havia de desplegar però en qualsevol cas s’han 
anat descarregant algunes coses que avui en dia estan en curs. 

Afegeix que des del punt de vista de turisme s’ha de tenir una política en aquesta m
que ordeni el territori en aquesta direcció, ja que és un element de consens, no només en el 
marc del Consell de la Vila sinó també en el marc del conjunt de grups municipals i hi ha 
un procés de desenvolupament del Pla Estratègic de Turisme que és una qüestió que s’ha 

Manifesta que s’ha de completar la catalogació del patrimoni històric cultural i ambiental, 
un element de recurs al territori fonamental. Afegeix que el Museu-Arxiu en pugui fer 
difusió des de la vessant més científica o de coneixement més que no pas comercial, posant 
valor als propis equipaments singulars de que es disposen, concretament l’inici de la 
trajectòria amb el castell o l’arxiu patrimonial i propostes més bàsiques que ha de 

est sentit, ordenant el territori i que hi hagi algun tipus de servei 
que permetin al visitant conèixer Vilassar i la seva riquesa patrimonial. 

Pel que fa a la dimensió urbana i de mobilitat diu que hi ha dos aspectes molt bàsics que 
rar a llarg termini, ja que cal repensar el casc antic, per què és l’espai 

històric on la majoria d’intervencions, en el consell de la vila, anaven destinades a 
elements a més curt termini de pacificació al trànsit, d’elements accessibilitat, de fer que 

s espais fossin més amables, de repensar part del casc antic en elements de tipus veïnal 
amb algunes propostes de deixar lliure d’aparcament alguns espais emblemàtics del casc 
antic però que això passava per accions que havien de garantir l’aparcament en r
que això en bona part tenia que veure amb el fet de garantir al final, l’anella que s’ha parlat 
varies vegades i que té a veure amb una actuació a llarg termini del nucli antic, per què 
esdevingui un espai prioritari de visita i per a vianants, ha de contemplar aquestes mesures 
de mobilitat bàsiques que passen fonamentalment no només per la regeneració de l’espai 
públic, sinó per aquesta pacificació del trànsit i per tant una redistribució d’aparcaments al 
voltant i completar la ronda de Vilassar de dalt pel Camí de la Costa, no de manera 
provisional, sinó com anella viària perfectament definida de cara al futur que permeti el vol 

Comenta que hi ha un conjunt de propostes del Consell de la Vila que s’han anat 
desgranant des del govern i s’ha de convocar de nou el Consell de la Vila per què el 
conjunt d’aquestes propostes es puguin validar com proposa el mateix reglament de 

comenta que tenien dubtes de la moció, ja que el Reglament de Participació 
establia que hi hagués a les funcions del Consell de la Vila la d’assessorament sobre la 
planificació estratègica a llarg termini, però en quant a les obligacions nomes els demanav
que tenien que fer una memòria anual d’activitats on incloure les propostes anuals, que és 
el que obligava que hi hagués un informe de l’equip de govern sobre aquestes propostes 
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coordinar bé i que la figura del tècnic de cultura des dels punt de vista de l’administració 
pública es posés al damunt de la taula, ja va suscitar debat en aquest sentit, si era necessari 

lo o era un ens autònom el que l’havia de desplegar però en qualsevol cas s’han 

Afegeix que des del punt de vista de turisme s’ha de tenir una política en aquesta matèria 
que ordeni el territori en aquesta direcció, ja que és un element de consens, no només en el 
marc del Consell de la Vila sinó també en el marc del conjunt de grups municipals i hi ha 

una qüestió que s’ha 

Manifesta que s’ha de completar la catalogació del patrimoni històric cultural i ambiental, 
Arxiu en pugui fer 

científica o de coneixement més que no pas comercial, posant 
valor als propis equipaments singulars de que es disposen, concretament l’inici de la 
trajectòria amb el castell o l’arxiu patrimonial i propostes més bàsiques que ha de 

est sentit, ordenant el territori i que hi hagi algun tipus de servei 
 

Pel que fa a la dimensió urbana i de mobilitat diu que hi ha dos aspectes molt bàsics que 
rar a llarg termini, ja que cal repensar el casc antic, per què és l’espai 

històric on la majoria d’intervencions, en el consell de la vila, anaven destinades a 
elements a més curt termini de pacificació al trànsit, d’elements accessibilitat, de fer que 

s espais fossin més amables, de repensar part del casc antic en elements de tipus veïnal 
amb algunes propostes de deixar lliure d’aparcament alguns espais emblemàtics del casc 
antic però que això passava per accions que havien de garantir l’aparcament en rodalies i 
que això en bona part tenia que veure amb el fet de garantir al final, l’anella que s’ha parlat 
varies vegades i que té a veure amb una actuació a llarg termini del nucli antic, per què 

a de contemplar aquestes mesures 
de mobilitat bàsiques que passen fonamentalment no només per la regeneració de l’espai 
públic, sinó per aquesta pacificació del trànsit i per tant una redistribució d’aparcaments al 

de dalt pel Camí de la Costa, no de manera 
provisional, sinó com anella viària perfectament definida de cara al futur que permeti el vol 

Comenta que hi ha un conjunt de propostes del Consell de la Vila que s’han anat 
i s’ha de convocar de nou el Consell de la Vila per què el 

conjunt d’aquestes propostes es puguin validar com proposa el mateix reglament de 

comenta que tenien dubtes de la moció, ja que el Reglament de Participació 
establia que hi hagués a les funcions del Consell de la Vila la d’assessorament sobre la 
planificació estratègica a llarg termini, però en quant a les obligacions nomes els demanava 
que tenien que fer una memòria anual d’activitats on incloure les propostes anuals, que és 
el que obligava que hi hagués un informe de l’equip de govern sobre aquestes propostes 
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Diu que el Consell de la Vila fa un informe de propostes de caràcter
de 10 anys i per tant fora del dia a dia. Afegeix que fins i tot alguna d’aquestes propostes es 
poden entendre com una demanda d’un Pla d’Acció Municipal (PAM).

Per tant comenta que un informe de l’equip de govern, no té tant a veu
planificació estratègica a 10 anys.

Entenen que des del ple de gener de 2012
Reglament, que precisament no es va aprovar i CIU va presentar el Pla d’alineació i 
competitivitat estratègica, aquesta t
treball estratègic i el que feia el Consell de la Vila era fonamentalment això: la definició i 
priorització dels grans objectius estratègics i no tant el dia a dia d’actuacions de mandat.

Comenta que el que va demanar el Sr. Salvador Grau en representació del consell de la 
Vila era valorar les seves propostes d’actuació estratègica. Afegeix que el que CIU ha 
intentat és parlar de presències i mancances del document.

Pel que fa a les presencies diu q
vessants que tenia CIU al seu programa electoral que era el projecte de poble. Explica que 
CIU va optar per sis línees
la reordenació tant de la qualitat paisatgística del poble com de la cura dels espais protegits 
i el medi ambient i per tant dels espais no urbanitzats.

Referent a les mancances diu que volen marcar

- Creuen que el Consell de la Vila pot treballar sobre el model de 
és a dir com es vol ser governat al segle XXI. Afegeix que es diu de govern obert però 
no tant pel compromís d’informació i transparència, sinó com el que s’està ara 
desenvolupant que és el tema de co
de l’avaluació dels serveis sinó com el concepte d’obertura de serveis públics que ja 
s’estan fent a molts llocs que és aquest trencar l’esquema tradicional on 
l’administració pública dissenya, implementa i ofereix els serveis i al ciut
molt, com a destinatari,  se li pregunta per la qualitat del servei. Posa com exemple la 
cas de les idees de l’Ajuntament de Barcelona.
 

- Pèrdua dels valors de la societat. Diu que s’ha parlat de brutícia als carrers, s’han 
tingut reaccions no afo
pública de Can Rafart, tothom és capaç de publicar a les xarxes qualsevol cosa sense 
contrastar amb la intenció de fer mal. Afegeix que no entenen per què el consell de la 
vila no va treballar mé
aspecte més extern però que potser la campanya Implica’t o el Reglament ho ha 
plantejat, sinó anar una mica més al fons de la qüestió que és aquest pensament 
estratègic que seria no tant de com 
persones conformin la seva manera de ser a les condicions de la vida en comú. Creuen 
que el projecte de Vilassar XXI hauria de plantejar
sigués una mancança que es traslladé
aquests temes. 

 

Demana que les dues mancances que ha fet esment es puguin estudiar dintre del Consell de 
la Vila. 

de Vilassar de Dalt 

Diu que el Consell de la Vila fa un informe de propostes de caràcter estratègic a un termini 
de 10 anys i per tant fora del dia a dia. Afegeix que fins i tot alguna d’aquestes propostes es 
poden entendre com una demanda d’un Pla d’Acció Municipal (PAM). 

Per tant comenta que un informe de l’equip de govern, no té tant a veu
planificació estratègica a 10 anys. 

Entenen que des del ple de gener de 2012, que és quan es va aprovar  inicialment el 
Reglament, que precisament no es va aprovar i CIU va presentar el Pla d’alineació i 
competitivitat estratègica, aquesta tasca de redirigir els objectius, ja era un segon nivell de 
treball estratègic i el que feia el Consell de la Vila era fonamentalment això: la definició i 
priorització dels grans objectius estratègics i no tant el dia a dia d’actuacions de mandat.

ue el que va demanar el Sr. Salvador Grau en representació del consell de la 
Vila era valorar les seves propostes d’actuació estratègica. Afegeix que el que CIU ha 
intentat és parlar de presències i mancances del document. 

Pel que fa a les presencies diu que suport total per què coincidien amb una de les dos 
vessants que tenia CIU al seu programa electoral que era el projecte de poble. Explica que 

línees: Vilassar inclusiu, Vilassar actiu i emprenedor i tres lligades a 
nt de la qualitat paisatgística del poble com de la cura dels espais protegits 

i el medi ambient i per tant dels espais no urbanitzats. 

Referent a les mancances diu que volen marcar-ne dues: 

Creuen que el Consell de la Vila pot treballar sobre el model de governança que es vol, 
és a dir com es vol ser governat al segle XXI. Afegeix que es diu de govern obert però 
no tant pel compromís d’informació i transparència, sinó com el que s’està ara 
desenvolupant que és el tema de co-creació de serveis. Puntualitza 
de l’avaluació dels serveis sinó com el concepte d’obertura de serveis públics que ja 
s’estan fent a molts llocs que és aquest trencar l’esquema tradicional on 
l’administració pública dissenya, implementa i ofereix els serveis i al ciut
molt, com a destinatari,  se li pregunta per la qualitat del servei. Posa com exemple la 
cas de les idees de l’Ajuntament de Barcelona. 

Pèrdua dels valors de la societat. Diu que s’ha parlat de brutícia als carrers, s’han 
tingut reaccions no afortunades en aquest valor d ela societat a la mateixa xerrada 
pública de Can Rafart, tothom és capaç de publicar a les xarxes qualsevol cosa sense 
contrastar amb la intenció de fer mal. Afegeix que no entenen per què el consell de la 
vila no va treballar més profundament en aquests temes. Diu que no està parlant d’un 
aspecte més extern però que potser la campanya Implica’t o el Reglament ho ha 
plantejat, sinó anar una mica més al fons de la qüestió que és aquest pensament 
estratègic que seria no tant de com fer un poble més habitable sinó com fer que les 
persones conformin la seva manera de ser a les condicions de la vida en comú. Creuen 
que el projecte de Vilassar XXI hauria de plantejar-se i per tant voldrien que aquesta 
sigués una mancança que es traslladés al Consell de la Vila per què s’estudiés sobre 

Demana que les dues mancances que ha fet esment es puguin estudiar dintre del Consell de 
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estratègic a un termini 
de 10 anys i per tant fora del dia a dia. Afegeix que fins i tot alguna d’aquestes propostes es 

 

Per tant comenta que un informe de l’equip de govern, no té tant a veure amb aquesta 

que és quan es va aprovar  inicialment el 
Reglament, que precisament no es va aprovar i CIU va presentar el Pla d’alineació i 

asca de redirigir els objectius, ja era un segon nivell de 
treball estratègic i el que feia el Consell de la Vila era fonamentalment això: la definició i 
priorització dels grans objectius estratègics i no tant el dia a dia d’actuacions de mandat. 

ue el que va demanar el Sr. Salvador Grau en representació del consell de la 
Vila era valorar les seves propostes d’actuació estratègica. Afegeix que el que CIU ha 

ue suport total per què coincidien amb una de les dos 
vessants que tenia CIU al seu programa electoral que era el projecte de poble. Explica que 

: Vilassar inclusiu, Vilassar actiu i emprenedor i tres lligades a 
nt de la qualitat paisatgística del poble com de la cura dels espais protegits 

governança que es vol, 
és a dir com es vol ser governat al segle XXI. Afegeix que es diu de govern obert però 
no tant pel compromís d’informació i transparència, sinó com el que s’està ara 

creació de serveis. Puntualitza que no està parlant 
de l’avaluació dels serveis sinó com el concepte d’obertura de serveis públics que ja 
s’estan fent a molts llocs que és aquest trencar l’esquema tradicional on 
l’administració pública dissenya, implementa i ofereix els serveis i al ciutadà com a 
molt, com a destinatari,  se li pregunta per la qualitat del servei. Posa com exemple la 

Pèrdua dels valors de la societat. Diu que s’ha parlat de brutícia als carrers, s’han 
rtunades en aquest valor d ela societat a la mateixa xerrada 

pública de Can Rafart, tothom és capaç de publicar a les xarxes qualsevol cosa sense 
contrastar amb la intenció de fer mal. Afegeix que no entenen per què el consell de la 

s profundament en aquests temes. Diu que no està parlant d’un 
aspecte més extern però que potser la campanya Implica’t o el Reglament ho ha 
plantejat, sinó anar una mica més al fons de la qüestió que és aquest pensament 

fer un poble més habitable sinó com fer que les 
persones conformin la seva manera de ser a les condicions de la vida en comú. Creuen 

se i per tant voldrien que aquesta 
s al Consell de la Vila per què s’estudiés sobre 

Demana que les dues mancances que ha fet esment es puguin estudiar dintre del Consell de 
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El Sr. Cusidó entén que prèviament s’hagués hagut de fer una valoració conjunta de tots els 
grups municipals més pautada, en el que cadascú digués les seves impressions.

Comenta que cada grup té les seves maneres, els seus projectes i els seus programes 
electorals i que els projectes del Consell de la Vila  creu que havien de ser més genèrics. 
Diu que en alguns i poden estar d’acord i en altres no i que poden ser a curt, mitjà o llarg 
termini. 

Manifesta que una cosa és el treball que s’ha fet, les propostes que hi ha i les expectatives 
que hi ha i l’altre és la realitat en la que s’està treballant
poble molt endeutat i que això marcarà molt les polítiques de futur i sobretot el 
desenvolupament dels que es vulgui fer.

Pel que fa a Vilassar XXI, diu que una cosa és la que es vol treballar de futur  i l’altre la 
que es pot treballar de futur, ja que s’ha fet molt teòric en referència al que es vol i no s’ha 
adequat al que es pot realment i afegeix que aquest és un dels temes que hi ha una 
mancança de treballar-hi i que s’hauria de continuar en la línea del que es pot.

Diu que li sembla bé l’emmarcament que ha fet inicial l’alcalde i que ho deixa aquí i que 
s’anirà treballant a mesura que vagin sorgint temes i que ja es veurà sobre la marxa com es 
va produint i que en un futur si s’arriba a més consens entre tots per posar
temes que es puguin treballar entre tots (ciutadania, polítics, societat civil).

 

La Sra. Julià manifesta que no vol intervenir.

 

L’alcalde comenta que s’acabarà de millorar la proposta i que es passarà al Consell de la 
Vila més sistematitzada. 
 
 
7.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2014.
 
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al tercer  
trimestre de 2014, que figurava a l’expedient del Ple.
 
 
8.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
 
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes de novembre que van
la relació dels quals va ser facilitada amb la convoca
consultar. 
 
 
 D2014AJUN001041 
 D2014AJUN001042 

de Vilassar de Dalt 

entén que prèviament s’hagués hagut de fer una valoració conjunta de tots els 
grups municipals més pautada, en el que cadascú digués les seves impressions.

Comenta que cada grup té les seves maneres, els seus projectes i els seus programes 
electorals i que els projectes del Consell de la Vila  creu que havien de ser més genèrics. 

u que en alguns i poden estar d’acord i en altres no i que poden ser a curt, mitjà o llarg 

Manifesta que una cosa és el treball que s’ha fet, les propostes que hi ha i les expectatives 
que hi ha i l’altre és la realitat en la que s’està treballant, ja que Vilassar de Dalt és un 
poble molt endeutat i que això marcarà molt les polítiques de futur i sobretot el 
desenvolupament dels que es vulgui fer. 

Pel que fa a Vilassar XXI, diu que una cosa és la que es vol treballar de futur  i l’altre la 
ot treballar de futur, ja que s’ha fet molt teòric en referència al que es vol i no s’ha 

adequat al que es pot realment i afegeix que aquest és un dels temes que hi ha una 
hi i que s’hauria de continuar en la línea del que es pot.

que li sembla bé l’emmarcament que ha fet inicial l’alcalde i que ho deixa aquí i que 
s’anirà treballant a mesura que vagin sorgint temes i que ja es veurà sobre la marxa com es 
va produint i que en un futur si s’arriba a més consens entre tots per posar
temes que es puguin treballar entre tots (ciutadania, polítics, societat civil).

manifesta que no vol intervenir. 

L’alcalde comenta que s’acabarà de millorar la proposta i que es passarà al Consell de la 

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

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

dels Decrets d'Alcaldia. 

s dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
de novembre que van del número D2014AJUN001041 al 

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

04/11/2014 Decret reservat 
04/11/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar 

despeses de relacions institucionals. 
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entén que prèviament s’hagués hagut de fer una valoració conjunta de tots els 
grups municipals més pautada, en el que cadascú digués les seves impressions. 

Comenta que cada grup té les seves maneres, els seus projectes i els seus programes 
electorals i que els projectes del Consell de la Vila  creu que havien de ser més genèrics. 

u que en alguns i poden estar d’acord i en altres no i que poden ser a curt, mitjà o llarg 

Manifesta que una cosa és el treball que s’ha fet, les propostes que hi ha i les expectatives 
, ja que Vilassar de Dalt és un 

poble molt endeutat i que això marcarà molt les polítiques de futur i sobretot el 

Pel que fa a Vilassar XXI, diu que una cosa és la que es vol treballar de futur  i l’altre la 
ot treballar de futur, ja que s’ha fet molt teòric en referència al que es vol i no s’ha 

adequat al que es pot realment i afegeix que aquest és un dels temes que hi ha una 
hi i que s’hauria de continuar en la línea del que es pot. 

que li sembla bé l’emmarcament que ha fet inicial l’alcalde i que ho deixa aquí i que 
s’anirà treballant a mesura que vagin sorgint temes i que ja es veurà sobre la marxa com es 
va produint i que en un futur si s’arriba a més consens entre tots per posar-se d’acord en 
temes que es puguin treballar entre tots (ciutadania, polítics, societat civil). 

L’alcalde comenta que s’acabarà de millorar la proposta i que es passarà al Consell de la 

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

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

dictats des de la darrera sessió 
al D2014AJUN001173 

tòria, i que els regidors han pogut 

Aprovar un pagament a justificar per finançar 
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 D2014AJUN001043 

 D2014AJUN001044 

 D2014AJUN001045 

 D2014AJUN001046 
 D2014AJUN001047 

 D2014AJUN001048 

 D2014AJUN001049 

 D2014AJUN001050 

 D2014AJUN001051 

 D2014AJUN001052 

 D2014AJUN001053 

 D2014AJUN001054 

 D2014AJUN001055 

 D2014AJUN001056 

 D2014AJUN001057 

 D2014AJUN001058 

 D2014AJUN001059 

 D2014AJUN001060 

 D2014AJUN001061 

 D2014AJUN001062 

 D2014AJUN001063 

 D2014AJUN001064 

 D2014AJUN001065 

 D2014AJUN001066 

 D2014AJUN001067 

 D2014AJUN001068 

 D2014AJUN001069 

 D2014AJUN001070 

 D2014AJUN001071 

 D2014AJUN001072 

 D2014AJUN001073 

 D2014AJUN001074 

 D2014AJUN001075 

 D2014AJUN001076 

 D2014AJUN001077 

de Vilassar de Dalt 

04/11/2014 Aprovar la relació I00885 d'intervenció.

04/11/2014 Calendari fiscal 2015. 

05/11/2014 Aprovació de l'expedient de contractació dels 

serveis de manteniment i reparació de la via pública, espais públics i 

edificis municipals de Vilassar de Dalt, del Plec de clàusules 

administratives particulars i tècniques; i la seva licitació.
05/11/2014 Incoació expts. segons relació 140400770
05/11/2014 Al.legació denúncia expt. 140010004

05/11/2014 Expt. 140849177  8188-DVC  31/08/2014

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. 140007877

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. 14008778

05/11/2014 Al·legació denúncia de trànsit amb número 

d'expedient 14009069. 

05/11/2014 Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 

d'expedient 14009066. 

05/11/2014 Expt. 140007816   08/07/2014   3599

05/11/2014 Expt. 140007810  03/07/201  4550

05/11/2014 Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 

d'expedient 140008394. 

05/11/2014 Al·legació denúncia de trànsit amb número 

d'expedient P140813607. 

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. 140007813

05/11/2014 Acord incoació expts. segons relació 14042755

05/11/2014 Proposta sanció segons relació 14043041

05/11/2014 Proposta sanció relació 14040360

05/11/2014 Proposta incoació expt. segons relació 14040361

05/11/2014 Incoació expedients segons relació 14041917

05/11/2014 Incoació expts. segons relació 14041134

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. 140007886

05/11/2014 Al·legació a la denúncia de tràn

d'expedient P140839570. 

05/11/2014 Recurs reposició desestimació al.legació denúncia 

expt. P140819467 

05/11/2014 Al.legació denúncia Expt. P140849172   24/08/2014

05/11/2014 P140826680  27/05/2014  3132

05/11/2014 Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 

d'expedient 14008965. 

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. P140835977

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. 14009053

05/11/2014 Recurs de reposició contra la denúncia de trànsit 

amb número d'expedient P140816527. 

05/11/2014 Incoació expts. segons relació núm. 14045411

05/11/2014 Acord incoació segons relació 14046565

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. 140007885

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. 140007884

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. P130742708
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85 d'intervenció. 

Aprovació de l'expedient de contractació dels 

serveis de manteniment i reparació de la via pública, espais públics i 

del Plec de clàusules 

administratives particulars i tècniques; i la seva licitació. 
Incoació expts. segons relació 140400770 
Al.legació denúncia expt. 140010004 

DVC  31/08/2014 

Al.legació denúncia expt. 140007877 

Al.legació denúncia expt. 14008778 

Al·legació denúncia de trànsit amb número 

Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 

Expt. 140007816   08/07/2014   3599-FBY 

Expt. 140007810  03/07/201  4550-BYC 

legació a la denúncia de trànsit amb número 

Al·legació denúncia de trànsit amb número 

Al.legació denúncia expt. 140007813 

rd incoació expts. segons relació 14042755 

Proposta sanció segons relació 14043041 

Proposta sanció relació 14040360 

Proposta incoació expt. segons relació 14040361 

Incoació expedients segons relació 14041917 

Incoació expts. segons relació 14041134 

Al.legació denúncia expt. 140007886 

Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 

Recurs reposició desestimació al.legació denúncia 

Al.legació denúncia Expt. P140849172   24/08/2014 

5/2014  3132-FJF 

Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 

Al.legació denúncia expt. P140835977 

Al.legació denúncia expt. 14009053 

Recurs de reposició contra la denúncia de trànsit 

Incoació expts. segons relació núm. 14045411 

Acord incoació segons relació 14046565 

Al.legació denúncia expt. 140007885 

Al.legació denúncia expt. 140007884 

Al.legació denúncia expt. P130742708 
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 D2014AJUN001078 

 D2014AJUN001079 

 D2014AJUN001080 

 D2014AJUN001081 

 

 D2014AJUN001082 

 D2014AJUN001083 

 D2014AJUN001084 

 D2014AJUN001085 

 D2014AJUN001086 

 D2014AJUN001087 

 D2014AJUN001088 

 D2014AJUN001089 

 D2014AJUN001090 

 D2014AJUN001091 

 D2014AJUN001092 

 D2014AJUN001093 

 D2014AJUN001094 

 D2014AJUN001095 

 D2014AJUN001096 

 D2014AJUN001097 

 D2014AJUN001098 

 D2014AJUN001099 

 D2014AJUN001100 

 D2014AJUN001101 

 D2014AJUN001102 

 D2014AJUN001103 

de Vilassar de Dalt 

05/11/2014 Expt. 14001006  2424-FRW  12/10/2014

05/11/2014 Incoació expts. segons relació 14047833

05/11/2014 Acord incoació segons relació 14049155

05/11/2014 Recurs de reposició expt.AMUL2014000052

05/11/2014 Al·legació denúncia de trànsit amb núme

d'expedient 140007978. 

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. 14009114

05/11/2014 Recurs reposició expt. denúncia 140008444

05/11/2014 Recurs reposició desestimació al.legació expt. 

P140814656 

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. P140843177

05/11/2014 Presentació dels equips base del Club. el dia 

16/11/2014 

05/11/2014 Al.legació denúncia expt. P140856964

06/11/2014 Encàrrec de funcions, tr

substitució de la secretària d'alcaldia. 

06/11/2014 Pròrroga de la mesura cautelar de suspensió 

provisional d'ocupació. 

06/11/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar 

despeses del centre obert. 

06/11/2014 Festa d'aniversari infantil 08/11/2014 Pergola de 

Can Rafart. 

06/11/2014 Aprovar la relació I00884 d'operacions 

d'Intervenció. 

06/11/2014 Requeriment de la garantia definitiva  a 

l'adjudicatari de la licitació del sub-ministrament de les màquines de la 

sala de fitness de la Piscina Municipal i el gimnàs del pavelló de 

Vilassar de Dalt. 
06/11/2014 Comunicació de detecció de tanca a la zona 
agrícola de Ca la Laia. 
06/11/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar 

despeses del manteniment del centre de suport solidari.

06/11/2014 Suspensió cautelar i immediata d'obres sense 

llicència al carrer Sant Antoni núm.26. 

11/11/2014 Cessió material per presentació dels equips base 

del Club el dia 16/11/2014 al pavelló. 

11/11/2014 Compensació de deutes 

11/11/2014 Devolució fiança gestió de residus d'obres al c/ 

Salvador Riera, 10 B. (OMAJ2013000019) 

11/11/2014 Aprovar la modificació de crèdit 37 per generació i 

suplement de crèdit. 

11/11/2014 Festa d'aniversari infantil  el dia 23/11/2014 Pergola 

de Can Rafart. 

11/11/2014 Retorn fiança de runes per les o

i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Salvador Riera 

18 

FRW  12/10/2014 

Incoació expts. segons relació 14047833 

Acord incoació segons relació 14049155 

Recurs de reposició expt.AMUL2014000052 

Al·legació denúncia de trànsit amb número 

Al.legació denúncia expt. 14009114 

Recurs reposició expt. denúncia 140008444 

Recurs reposició desestimació al.legació expt. 

Al.legació denúncia expt. P140843177 

Presentació dels equips base del Club. el dia 

Al.legació denúncia expt. P140856964 

Encàrrec de funcions, transitòriament, per 

Pròrroga de la mesura cautelar de suspensió 

Aprovar un pagament a justificar per finançar 

Festa d'aniversari infantil 08/11/2014 Pergola de 

Aprovar la relació I00884 d'operacions 

Requeriment de la garantia definitiva  a 

ministrament de les màquines de la 

sala de fitness de la Piscina Municipal i el gimnàs del pavelló de 

Comunicació de detecció de tanca a la zona 

Aprovar un pagament a justificar per finançar 

despeses del manteniment del centre de suport solidari. 

Suspensió cautelar i immediata d'obres sense 

essió material per presentació dels equips base 

Devolució fiança gestió de residus d'obres al c/ 

Aprovar la modificació de crèdit 37 per generació i 

Festa d'aniversari infantil  el dia 23/11/2014 Pergola 

Retorn fiança de runes per les obres  per la reforma 

i ampliació d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Salvador Riera 
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 D2014AJUN001104 

 D2014AJUN001105 

 D2014AJUN001106 

 D2014AJUN001107 

 D2014AJUN001108 

 D2014AJUN001109 

 D2014AJUN001110 

 D2014AJUN001111 

 D2014AJUN001112 

 D2014AJUN001113 

 D2014AJUN001114 

 D2014AJUN001115 

 D2014AJUN001116 

 D2014AJUN001117 

 D2014AJUN001118 

 D2014AJUN001119 
 D2014AJUN001120 

 D2014AJUN001121 

 D2014AJUN001122 

 D2014AJUN001123 

 D2014AJUN001124 

 D2014AJUN001125 

 D2014AJUN001126 

de Vilassar de Dalt 

núm.12 (OMAJ2010000008) 
11/11/2014 Inici i convocatòria del proces selectiu per una 
bossa d'auxliars administratius 
11/11/2014 Aprovar la relació d'Intervenció I00886 d'operacions 

de l'Ajuntament. 

11/11/2014 Retorn fiança d'obres OMAJ2013000002 

Antoni, 11 

11/11/2014 Sol·licitud FOAP 2014. 

12/11/2014 Designació de representació procesal.

14/11/2014 Ordre d'Execució per risc de ruïna al c/. Manuel 

Moreno, 50 

14/11/2014 Bestreta de nòmina. 

14/11/2014 Aprovar la relació C00109 de bestreta de Serveis 

Socials. 

14/11/2014 Aprovar les bestretes de Serveis Tècnics C00169 i 

C00170. 

14/11/2014 Llicència d'obres per instal·lació de pal carrer Pere 

el Gran-Jaume I 

14/11/2014 Contractació de conserge, en règim laboral 

temporal, per substitució. 

14/11/2014 Suspensió cautelar i immediata d'obres sense 

llicència al polígon 6 parcel·la 60 de Vilassar de Dalt

14/11/2014 Inici i aprovació de l'expedient del contracte del 

subministrament de llicències de software Microsoft per l'Ajuntament 

de Vilassar de Dalt; i la seva licitació. 
14/11/2014 Contractació de dos operaris de manteniment de la 
brigada municipal dins el programa de la Diputació de Barcelona 
"Xarxa de Governs Locals 2012-2015". 
14/11/2014 Adjudicació contracte menor de serveis 
d'assistència tècnica en matèria de protecció i seguretat de dades de 
caràcter personal. 
14/11/2014 Fira de Santa Llucia. 
14/11/2014 Cursa Marató TV3 al Parc de Can Rafart el dia 

5/12/2014 

14/11/2014 Cessió material per Festa final november a la Plaça 

de la Vila 

14/11/2014 Festa final novembre per recaptar fons. Plaça de la 

Vila, 12 

14/11/2014 Cessió material per cursa Marató TV3 al Parc de 

Can Rafart el dia 5/12/2014 

14/11/2014 Autorització serveis extraordinaris de Serveis 

Socials. 

20/11/2014 Adjudicació contracte menor d'obres per a 

l'acabament de les obres de la Biblioteca. 

20/11/2014 Expedient 39 de modificació del pressupost de 

l'exercici de 2014 per generació de crèdit per la concessió d'una 

subvenció per finançar les despeses dels cursos de formació 
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Inici i convocatòria del proces selectiu per una 

rovar la relació d'Intervenció I00886 d'operacions 

Retorn fiança d'obres OMAJ2013000002 - C/ Sant 

ació procesal. 

Ordre d'Execució per risc de ruïna al c/. Manuel 

Aprovar la relació C00109 de bestreta de Serveis 

Aprovar les bestretes de Serveis Tècnics C00169 i 

Llicència d'obres per instal·lació de pal carrer Pere 

Contractació de conserge, en règim laboral 

Suspensió cautelar i immediata d'obres sense 

llicència al polígon 6 parcel·la 60 de Vilassar de Dalt 

Inici i aprovació de l'expedient del contracte del 

ftware Microsoft per l'Ajuntament 

Contractació de dos operaris de manteniment de la 
brigada municipal dins el programa de la Diputació de Barcelona 

Adjudicació contracte menor de serveis 
d'assistència tècnica en matèria de protecció i seguretat de dades de 

c de Can Rafart el dia 

Cessió material per Festa final november a la Plaça 

Festa final novembre per recaptar fons. Plaça de la 

per cursa Marató TV3 al Parc de 

Autorització serveis extraordinaris de Serveis 

Adjudicació contracte menor d'obres per a 

Expedient 39 de modificació del pressupost de 

l'exercici de 2014 per generació de crèdit per la concessió d'una 

subvenció per finançar les despeses dels cursos de formació 
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 D2014AJUN001134 

 D2014AJUN001135 

 D2014AJUN001136 

 D2014AJUN001137 

 D2014AJUN001138 

 D2014AJUN001139 

 D2014AJUN001140 

 D2014AJUN001141 

 D2014AJUN001142 

 D2014AJUN001143 
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 D2014AJUN001145 
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 D2014AJUN001151 

de Vilassar de Dalt 

ocupacional. 

20/11/2014 Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 
l'exercici 2014, per transferència de crèdit entre partides i suplement 
de crèdit. Expedient de modificació número 41_2014.
20/11/2014 Aprovar la relació de best reta C00108 de Serveis 
Socials. 

20/11/2014 Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 

l'exercici 2014, per suplement de crèdit. Expedient de modificació 

número 38_2014. 
20/11/2014 Devolució fiança obra c/ Santiago Rusiñol 32 
(OMAJ2008000044) 
20/11/2014 Devolució fiança obres expt. OMAJ2013000012

20/11/2014 Delegacio Funcions alcaldia per celebració de 

matrimoni civil 

20/11/2014 Llicència d'obres menors per treure cel ras d'una 

habitació al c/ Murillo, 33. 

20/11/2014 Llicència d'obres menors per reforma wc al carrer 

Pons i Arenas núm.1. 

20/11/2014 Pagament de serveis extraordinaris als treballadors 

del pavelló de juny, juliol i setembre del 2014. 

20/11/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar els 

campionats escolars. 

20/11/2014 Aprovar la relació I00887 d'operacions 

d'Intervenció. 

20/11/2014 Serveis remunerables Policia Local octubre 2014.

20/11/2014 Préstec de consum. 

20/11/2014 Bestreta de nomina. 

20/11/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar 

despeses del Casal de la Gent Gran. 

20/11/2014 Fraccionament d'IBI diversos anys.

20/11/2014 Que se li retorni la part pagada de mes al rebut de 

Taxes per haver fet us de la deixalleria c/Torras i Bages,16
20/11/2014 Exempció dels rebuts de taxes corresponent al 
carrer Francesc i Benet Artigas núm.38. 

20/11/2014 Que se li retorni la part pagada de mes al rebut de 

Taxes per haver fet us de la deixalleria al c/ Llibertat, 3
20/11/2014 Bonificació IBI per família nombrosa
20/11/2014 Expedient de devolució d'ofici de la tresoreria 

municipal. 

20/11/2014 Recurs a la liquidació de les Taxes per llicència 

d'activitat. 

20/11/2014 Aprovar la relació de bestreta C00110 de Serveis 

Socials. 

20/11/2014 Aprovar els padrons i liquidacions incloses en els 

càrrecs generats en el mes d'octubre de 2014 

20/11/2014 Recurs de reposició RRGT2014000065 pel 

fraccionament de diversos rebuts de Plus-Vàlua 
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del pressupost de l'Ajuntament per 
l'exercici 2014, per transferència de crèdit entre partides i suplement 
de crèdit. Expedient de modificació número 41_2014. 

Aprovar la relació de best reta C00108 de Serveis 

Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 

l'exercici 2014, per suplement de crèdit. Expedient de modificació 

Devolució fiança obra c/ Santiago Rusiñol 32 

Devolució fiança obres expt. OMAJ2013000012 

Delegacio Funcions alcaldia per celebració de 

Llicència d'obres menors per treure cel ras d'una 

Llicència d'obres menors per reforma wc al carrer 

Pagament de serveis extraordinaris als treballadors 

Aprovar un pagament a justificar per finançar els 

Aprovar la relació I00887 d'operacions 

Serveis remunerables Policia Local octubre 2014. 

Aprovar un pagament a justificar per finançar 

Fraccionament d'IBI diversos anys. 

Que se li retorni la part pagada de mes al rebut de 

Taxes per haver fet us de la deixalleria c/Torras i Bages,16 
Exempció dels rebuts de taxes corresponent al 

Que se li retorni la part pagada de mes al rebut de 

Taxes per haver fet us de la deixalleria al c/ Llibertat, 3 
Bonificació IBI per família nombrosa 

d'ofici de la tresoreria 

Recurs a la liquidació de les Taxes per llicència 

Aprovar la relació de bestreta C00110 de Serveis 

rons i liquidacions incloses en els 

Recurs de reposició RRGT2014000065 pel 
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de Vilassar de Dalt 

24/11/2014 Expedient 42 de modificació del p

l'exercici 2014 per generació de crèdit. 

25/11/2014 Reintegrament import deduït a la nomina de juliol

25/11/2014 Ampliació de contracte d'educadora de la llar 

d'infants per substitució. 

25/11/2014 Aprovació llista provisional d'admesos i exclos de la 

Borsa de Treball, per tal de proveir els llocs de treball de tècnic 

auxiliar bibliologia grup C1. 
25/11/2014 Designació nominal dels membres de la mesa de 
contractació  de tres pòlisses d'assegurances per part de l'Ajuntament 
de Vilassar de Dalt, com a part prenedora. 
26/11/2014 Aprovar la relació I00888 d'operacions de 
l'Ajuntament. 
26/11/2014 Revocació d'expedient de denúncia de trànsit.

26/11/2014 Llicència d'obres menors per rebaixar l'accés de 

vehicles a l'entrada al domicili al c/ Camp dels Hermanos, 27
26/11/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses del Casal de Dia. 

26/11/2014 Aprovar les certificacions d'obra núm. 15, 16 i 17, 

corresponents a l'adequació de l'edifici existent de Can Manyer 

destinat a equipament per ubicar la nova biblioteca.
26/11/2014 Aprovació de l'expedient de baixes V022014 de 
tributs municipals. 

26/11/2014 Designació d'advocat per la reclamació judicial en 

reclamació dels desperfectes ocasionats al Serveis Públics; i 

designació de representació processal. 
27/11/2014 Cessió material per festa de N
Torremar el  dia 16/12/2014. 
27/11/2014 Decret reservat 

27/11/2014 Festa d'aniversari infantil el dia 6/12/2014

27/11/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

despeses de joventut. 

27/11/2014 Modificació de la llista provisional d'admesos i 

exclosos del procés selectiu de tècnics auxiliars de bibliologia per a la 

creació d'una bossa per a cobrir possibles vacants i substitucions.
27/11/2014 Resolució desestimant la sol·licitud de la recusació 
de l'alcalde per causa d'abstenció. 

27/11/2014 Encàrrec de funcions i ampliació de jornada, 

transitòriament, per substitució de la tècnica d'esports.

27/11/2014 Aprovar l'expedient de baixes V012014 de tributs 

municipals. 

27/11/2014 Aprovar la relació C00111 de bestreta de Serveis 

Socials. 

27/11/2014 Aprovar la relació C00171 de bestreta de Serveis 

Tècnics. 
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Expedient 42 de modificació del pressupost de 

Reintegrament import deduït a la nomina de juliol 

Ampliació de contracte d'educadora de la llar 

Aprovació llista provisional d'admesos i exclos de la 

Borsa de Treball, per tal de proveir els llocs de treball de tècnic 

Designació nominal dels membres de la mesa de 
isses d'assegurances per part de l'Ajuntament 

Aprovar la relació I00888 d'operacions de 

Revocació d'expedient de denúncia de trànsit. 

Llicència d'obres menors per rebaixar l'accés de 

vehicles a l'entrada al domicili al c/ Camp dels Hermanos, 27 
Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Aprovar les certificacions d'obra núm. 15, 16 i 17, 

corresponents a l'adequació de l'edifici existent de Can Manyer 

destinat a equipament per ubicar la nova biblioteca. 
Aprovació de l'expedient de baixes V022014 de 

Designació d'advocat per la reclamació judicial en 

reclamació dels desperfectes ocasionats al Serveis Públics; i 

Cessió material per festa de Nadal a l'edifici de 

Festa d'aniversari infantil el dia 6/12/2014 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Modificació de la llista provisional d'admesos i 

exclosos del procés selectiu de tècnics auxiliars de bibliologia per a la 

creació d'una bossa per a cobrir possibles vacants i substitucions. 
Resolució desestimant la sol·licitud de la recusació 

Encàrrec de funcions i ampliació de jornada, 

transitòriament, per substitució de la tècnica d'esports. 

r l'expedient de baixes V012014 de tributs 

Aprovar la relació C00111 de bestreta de Serveis 

Aprovar la relació C00171 de bestreta de Serveis 
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A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes de novembre que van
va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut consultar.
 
 D2014TEAT000023 
 
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes de novembre que van
D2014MUSE000040 la relació dels quals 
regidors han pogut consultar. 
 
 

 
 D2014MUSE000038 

 D2014MUSE000039 

 D2014MUSE000040 
 
 
 
9.- Precs i preguntes. 
 
 
 
Torn de precs 
 
 

El Sr. Solà diu que normalment no fan precs ni preguntes per Nadal però que en tot cas vol 
recordar la pregunta que CIU va fer per escrit al maig passat per escrit, que era la que es 
plantejava quan complia el ROM municipal, que establia la obligatorietat de contestar 
aquelles preguntes o precs que no havien contestat en el mateix ple o a la sessió següent.
Afegeix que n’hi ha molts de pendent de resposta.

 

 
La Sra. Ninet referent a un prec del ple anterior de CIU diu que li p
vehicles de la brigada tal com van demanar
 
L’alcalde diu que es farà la relació que s’ha quedat sense contesta 
escuetament escrita. 
 
 
El Sr. Cusidó recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents:
 

• Del tema de l’enginyer municipal, 
salaris de tramitació o els salaris 

de Vilassar de Dalt 

s dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
de novembre que van del número D2014TEAT000023 la relació dels quals 

va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut consultar.

18/11/2014 Aprovar la relació I00149 d'operacions del Teatre

s dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
de novembre que van del número D2014MUSE000038  

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

11/11/2014 Contractació temporal de conserge del Museu Arxiu 
Municipal. 
20/11/2014 Autorització dels serveis extraordinaris del mes 
d'octubre del Museu Arxiu Municipal. 
20/11/2014 Aprovar la relació de bestreta C00093 del Museu.

diu que normalment no fan precs ni preguntes per Nadal però que en tot cas vol 
pregunta que CIU va fer per escrit al maig passat per escrit, que era la que es 

plantejava quan complia el ROM municipal, que establia la obligatorietat de contestar 
aquelles preguntes o precs que no havien contestat en el mateix ple o a la sessió següent.
Afegeix que n’hi ha molts de pendent de resposta. 

referent a un prec del ple anterior de CIU diu que li p
la brigada tal com van demanar. 

L’alcalde diu que es farà la relació que s’ha quedat sense contesta i que al gener la tindran 

recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents:

Del tema de l’enginyer municipal, diiu que no es va contestar si s’havien pagat els 
salaris de tramitació o els salaris deixats de percebre. 
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dictats des de la darrera sessió 
la relació dels quals 

va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut consultar. 

Aprovar la relació I00149 d'operacions del Teatre. 

dictats des de la darrera sessió 
D2014MUSE000038  al 

va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 

Contractació temporal de conserge del Museu Arxiu 

Autorització dels serveis extraordinaris del mes 

Aprovar la relació de bestreta C00093 del Museu. 

diu que normalment no fan precs ni preguntes per Nadal però que en tot cas vol 
pregunta que CIU va fer per escrit al maig passat per escrit, que era la que es 

plantejava quan complia el ROM municipal, que establia la obligatorietat de contestar 
aquelles preguntes o precs que no havien contestat en el mateix ple o a la sessió següent. 

referent a un prec del ple anterior de CIU diu que li passa la relació dels 

i que al gener la tindran 

recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents: 

no es va contestar si s’havien pagat els 
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• Del tema del projecte de millora de pavimentació de vials, en el qual l’Ajuntament, 
es gasta 165.342’78
que van formular el Ple passat referent a de on han sortit aquests din
estaven pressupostats per realitzar aquesta despesa

• Del Ple passat, manca que 
condicionaven la llicencia d’activitats del complex esportiu, hotel i aparcament al 
carrer Lluís Jordà i 
com l’abocament d’aigües residuals, la recollida de la brossa separada en origen, de 
contaminació acústica i l
legionel·losi sobretot en cuina i m
presentar una assegurança de responsabilitat civil i de corroborar si la instal·lació 
disposava dels serveis bàsics d’aigua, llum i serveis per l’obertura.
encara no se’ls han facilitat els informes 

 
 
A continuació formula els precs següents: 
 

1. Queixes taxa d’escombraries
d’escombraries de l’ordenança num. 8, pel fet de les bonificacions recollides en 
l’art 5.5, ja que a finals de l’any 2013, es va canviar el sistema de bonificar el 5% 
de la brossa de 3 a 6 utilitzacions de
el 2014 i sense haver
adaptar-s’hi, ja que com 
de l’any anterior. Així doncs 
va aprovar definitivament l’ordenança i les vilassarenques i vilassarencs no es van 
poder assabentar del canvi perquè el fet es va produir en el darrer ple de finals de 
desembre i la informació no es va fer
diu que  diferents persones que han utilitzat la deixalleria 3 o 4 vegades, han vist 
que han quedat fora de la bonificació, essent una situació injusta i no per culpa 
imputable a la ciutadania. Per la qual c
compte aquesta anomalia i que excepcionalment es bonifiqui amb el 5% les 
aportacions de 3 i 4 utilitzacions del 2013.

 
2. Queixes informacions contradictòries límit residus deixalleria.

rebut queixes per i
d’aportacions de residus a la deixalleria que son inferiors als que informa el propi  
ajuntament, així doncs per les restes vegetals, 
Kg/any i la deixalleria cobra 0,02 euro
com a prec que s’aclareixin degudament les dades correctes i que s’informi 
adequadament a la població
l’ajuntament mes gran i renunciar a la presidència i l’a
passant realment a la deixalleria mancomunada.    

 
3. Trànsit vehicles carrer Llibertat

carrer Llibertat, es queixen i no se’ls ha ates, que suporten el transit de camions i 
altres vehicles de grans dimensions, que s’enfilen a la vorera per poder
degut a que el carrer é

de Vilassar de Dalt 

Del tema del projecte de millora de pavimentació de vials, en el qual l’Ajuntament, 
es gasta 165.342’78€, amb una despesa que no toca. Diu que els manca la contesta 

formular el Ple passat referent a de on han sortit aquests din
estaven pressupostats per realitzar aquesta despesa. 
Del Ple passat, manca que se’ls lliurin els certificats de les mesures correctores que 
condicionaven la llicencia d’activitats del complex esportiu, hotel i aparcament al 
carrer Lluís Jordà i Cardona del sector de Can Nolla en aspectes tant importants 
com l’abocament d’aigües residuals, la recollida de la brossa separada en origen, de 
contaminació acústica i lumínica, de condicions higièniques 
legionel·losi sobretot en cuina i menjador, i control de plagues. A banda de 
presentar una assegurança de responsabilitat civil i de corroborar si la instal·lació 
disposava dels serveis bàsics d’aigua, llum i serveis per l’obertura.

han facilitat els informes requerits. 

A continuació formula els precs següents:  

Queixes taxa d’escombraries. Diu que ha rebut queixes en referència a la taxa 
d’escombraries de l’ordenança num. 8, pel fet de les bonificacions recollides en 
l’art 5.5, ja que a finals de l’any 2013, es va canviar el sistema de bonificar el 5% 
de la brossa de 3 a 6 utilitzacions de la deixalleria, passant a ser de 5 a 9 vegades en 
el 2014 i sense haver-hi temps material ni informació suficient a la ciutadania per 

s’hi, ja que com se sap la bonificació s’aplica en funció de les aportacions 
de l’any anterior. Així doncs afegeix que no va ser fins el Ple de 19/12/2013, que es 
va aprovar definitivament l’ordenança i les vilassarenques i vilassarencs no es van 
poder assabentar del canvi perquè el fet es va produir en el darrer ple de finals de 
desembre i la informació no es va fer pública fins a l’any següent. Per aquest motiu,

diferents persones que han utilitzat la deixalleria 3 o 4 vegades, han vist 
que han quedat fora de la bonificació, essent una situació injusta i no per culpa 

adania. Per la qual cosa demanen com a prec, que es tingui en 
compte aquesta anomalia i que excepcionalment es bonifiqui amb el 5% les 
aportacions de 3 i 4 utilitzacions del 2013. 

Queixes informacions contradictòries límit residus deixalleria.
rebut queixes per informacions contradictòries entre els límits permesos 
d’aportacions de residus a la deixalleria que son inferiors als que informa el propi  

í doncs per les restes vegetals, s’informa d’un màxim de 1000 
Kg/any i la deixalleria cobra 0,02 euros per l’excés a partir de 150 Kg/any. Demana
com a prec que s’aclareixin degudament les dades correctes i que s’informi 
adequadament a la població, ja que una cosa es cedir la gestió administrativa a 
l’ajuntament mes gran i renunciar a la presidència i l’altra, desconèixer que esta 
passant realment a la deixalleria mancomunada.     

Trànsit vehicles carrer Llibertat . Diu que fa més de sis mesos que els veïns del 
carrer Llibertat, es queixen i no se’ls ha ates, que suporten el transit de camions i 

icles de grans dimensions, que s’enfilen a la vorera per poder
degut a que el carrer és estret. Comenta que en diverses ocasions, aquests vehicles 
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Del tema del projecte de millora de pavimentació de vials, en el qual l’Ajuntament, 
Diu que els manca la contesta 

formular el Ple passat referent a de on han sortit aquests diners que no 

els certificats de les mesures correctores que 
condicionaven la llicencia d’activitats del complex esportiu, hotel i aparcament al 

Cardona del sector de Can Nolla en aspectes tant importants 
com l’abocament d’aigües residuals, la recollida de la brossa separada en origen, de 

umínica, de condicions higièniques sanitàries i de 
enjador, i control de plagues. A banda de 

presentar una assegurança de responsabilitat civil i de corroborar si la instal·lació 
disposava dels serveis bàsics d’aigua, llum i serveis per l’obertura. A data d’avui, 

. Diu que ha rebut queixes en referència a la taxa 
d’escombraries de l’ordenança num. 8, pel fet de les bonificacions recollides en 
l’art 5.5, ja que a finals de l’any 2013, es va canviar el sistema de bonificar el 5% 

la deixalleria, passant a ser de 5 a 9 vegades en 
hi temps material ni informació suficient a la ciutadania per 

la bonificació s’aplica en funció de les aportacions 
no va ser fins el Ple de 19/12/2013, que es 

va aprovar definitivament l’ordenança i les vilassarenques i vilassarencs no es van 
poder assabentar del canvi perquè el fet es va produir en el darrer ple de finals de 

pública fins a l’any següent. Per aquest motiu, 
diferents persones que han utilitzat la deixalleria 3 o 4 vegades, han vist 

que han quedat fora de la bonificació, essent una situació injusta i no per culpa 
com a prec, que es tingui en 

compte aquesta anomalia i que excepcionalment es bonifiqui amb el 5% les 

Queixes informacions contradictòries límit residus deixalleria. Diu que ha  
nformacions contradictòries entre els límits permesos 

d’aportacions de residus a la deixalleria que son inferiors als que informa el propi  
s’informa d’un màxim de 1000 
a partir de 150 Kg/any. Demana 

com a prec que s’aclareixin degudament les dades correctes i que s’informi 
ja que una cosa es cedir la gestió administrativa a 

ltra, desconèixer que esta 

s de sis mesos que els veïns del 
carrer Llibertat, es queixen i no se’ls ha ates, que suporten el transit de camions i 

icles de grans dimensions, que s’enfilen a la vorera per poder passar, 
n diverses ocasions, aquests vehicles 
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han quedat enganxats 
risc pels vehicles, els immobles i els vianants. 
proposen dues solucions, o be que el carrer Llibertat sigui exclusiu per a vianants 
com és el carrer de les Balears, o be que es restringeixi el transit de furgonetes, 
camions i vehicles grans. 
demandes de la ciutadania i 
ser és que no es contestin les peticions i les queixes perquè 
l’administració. 

 
 

 
El Sr. Lorca referent al tema del carr
va portar a aprovació a la Junta de Govern Local per fer el carrer d’una sola direcció i 
deixar aparcaments en unes zones determinades i  canviar l’aparcament del costat dr
costat esquerra del carrer.   
 
El Sr. Adell diu que es mirarà el tema de la deixalleria però en principi la informació que 
està penjada al web, s’intenta sempre que estigui sempre actualitzada.
Pel que fa al tema de la poda diu que ja fa anys que les
deixalleria i no els 1000 kg. Que diu el Sr. Cusidó.
El prec de la bonificació diu que s’ho mirarà.
 
El Sr. Oliva referent al prec del finançament de la pavimentació de vials diu que és un 
projecte que ha anat a informació pú
al·legacions i que si es mira el pressupost, hi ha la partida i que si té algun dubte el 
departament d’intervenció li facilitarà tot el que calgui.
 
 
A continuació es passa al torn de preguntes.
 

• Diu que Per fi s’ha tapat el forat pintat del pas de vianants de la Riera de Targa a
l’alçada del mercat, que venien 
forat, no esta malament...
carrer Llessamí i el 
obres de serveis per Can Mañé i ara no s’ha repintat, essent un perill pel trànsit de 
la zona. 

• Del Ple de juny, vol 
Diputació de Barcelona demanat per la Junta de Govern local de 3/10/2013, ara ja 
fa més d’un any, per aclarir responsabilitats, respecta a la restitució de la infracció 
urbanística de l’habitatge del carrer de la Sort, 30, i del mur de Can Silva, que han 
suposat pèrdues de 84.000 i 240.000

• Del Ple d’octubre 
s’acabaran les obres del cablejat de fibra òptica al tram de carrer entre el Torrent 
del Blanqueig fins a la Rotonda a tocar del Vial de Can
ferm pels arrels dels arbres que ja es va reparar sense èxit fa un any.
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han quedat enganxats als balcons de les vivendes, ( adjunta fotografia), essent un 
, els immobles i els vianants. Manifesta que p

proposen dues solucions, o be que el carrer Llibertat sigui exclusiu per a vianants 
s el carrer de les Balears, o be que es restringeixi el transit de furgonetes, 

camions i vehicles grans. Per això demana com a prec que 
demandes de la ciutadania i es busquin solucions al problema, ja que el que no pot 

s que no es contestin les peticions i les queixes perquè és un dret implícit de 

referent al tema del carrer Llibertat diu que està parlat amb els tècnics i que es 
va portar a aprovació a la Junta de Govern Local per fer el carrer d’una sola direcció i 
deixar aparcaments en unes zones determinades i  canviar l’aparcament del costat dr

 

diu que es mirarà el tema de la deixalleria però en principi la informació que 
està penjada al web, s’intenta sempre que estigui sempre actualitzada. 
Pel que fa al tema de la poda diu que ja fa anys que les quantitats són les que diu la 
deixalleria i no els 1000 kg. Que diu el Sr. Cusidó. 
El prec de la bonificació diu que s’ho mirarà. 

referent al prec del finançament de la pavimentació de vials diu que és un 
projecte que ha anat a informació pública, que el Sr. Cusidó inclús ha presentat 
al·legacions i que si es mira el pressupost, hi ha la partida i que si té algun dubte el 
departament d’intervenció li facilitarà tot el que calgui. 

A continuació es passa al torn de preguntes. 

s’ha tapat el forat pintat del pas de vianants de la Riera de Targa a
l’alçada del mercat, que venien reclamant des del mes d’abril, 8 mesos per tapar un 
forat, no esta malament... comenta que ara queda pintar el cediu el pas entre el 
carrer Llessamí i el carrer Quintana que abans hi era pintat, es va malmetre amb les 
obres de serveis per Can Mañé i ara no s’ha repintat, essent un perill pel trànsit de 

vol saber si hi ha notícies de l’informe d’assistència jurídica a la 
e Barcelona demanat per la Junta de Govern local de 3/10/2013, ara ja 

fa més d’un any, per aclarir responsabilitats, respecta a la restitució de la infracció 
urbanística de l’habitatge del carrer de la Sort, 30, i del mur de Can Silva, que han 

ues de 84.000 i 240.000€ respectivament. 
Del Ple d’octubre diu que ha de contestar la Regidora de via pública, quan 
s’acabaran les obres del cablejat de fibra òptica al tram de carrer entre el Torrent 
del Blanqueig fins a la Rotonda a tocar del Vial de Can Maians, i la reparació del 
ferm pels arrels dels arbres que ja es va reparar sense èxit fa un any.
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fotografia), essent un 
Manifesta que per aquest motiu 

proposen dues solucions, o be que el carrer Llibertat sigui exclusiu per a vianants 
s el carrer de les Balears, o be que es restringeixi el transit de furgonetes, 

com a prec que es respongui a les 
lema, ja que el que no pot 

s un dret implícit de 

er Llibertat diu que està parlat amb els tècnics i que es 
va portar a aprovació a la Junta de Govern Local per fer el carrer d’una sola direcció i 
deixar aparcaments en unes zones determinades i  canviar l’aparcament del costat dret al 

diu que es mirarà el tema de la deixalleria però en principi la informació que 

quantitats són les que diu la 

referent al prec del finançament de la pavimentació de vials diu que és un 
blica, que el Sr. Cusidó inclús ha presentat 

al·legacions i que si es mira el pressupost, hi ha la partida i que si té algun dubte el 

s’ha tapat el forat pintat del pas de vianants de la Riera de Targa a 
reclamant des del mes d’abril, 8 mesos per tapar un 

ra queda pintar el cediu el pas entre el 
carrer Quintana que abans hi era pintat, es va malmetre amb les 

obres de serveis per Can Mañé i ara no s’ha repintat, essent un perill pel trànsit de 

saber si hi ha notícies de l’informe d’assistència jurídica a la 
e Barcelona demanat per la Junta de Govern local de 3/10/2013, ara ja 

fa més d’un any, per aclarir responsabilitats, respecta a la restitució de la infracció 
urbanística de l’habitatge del carrer de la Sort, 30, i del mur de Can Silva, que han 

de contestar la Regidora de via pública, quan 
s’acabaran les obres del cablejat de fibra òptica al tram de carrer entre el Torrent 

Maians, i la reparació del 
ferm pels arrels dels arbres que ja es va reparar sense èxit fa un any. 
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• També se’ls deu el llistat detallat amb l’import de les factures de les despeses 
realitzades amb la tarja VISA de l’Alcalde des del 2011 fins ara i si algun
regidora o regidor també en disposa. 

• Diu que no li han dit res referent a si estan solucionades les queixes veïnals del Ple 
passat de les usuàries de Can Rafart referents a que els dijous a la tarda, s’assegurin 
d’obrir la porta lateral del Parc, p
te aparcament reservat a tocar del recinte, i si s’han fet podar les branques dels 
eucaliptus de l’Ajuntament, que embossen els desaigües del terrat amb fulles i 
granes d’una veïna del carrer Del Mercat.

 
 
 
El Sr. Cusidó formula les preguntes següents:
 
 

1. Cost energètic Can Pons
presumible elevat cost energètic i econòmic que pot representar el centre cívic de 
Can Pons, degut a que és una estructura antiga de s
d’escales obertes per accedir a la part superior, en el qual s’hi ubiquen serveis 
municipals, en un edifici, que entenen
d’accessibilitat necessàries. A banda d’això, 
sovint queden els llums oberts de l’interior de l’edifici durant tota la nit, 
si la calefacció també, per la qual cosa es evident que no hi ha un control adequat 
de la instal·lació municipal. La pregunta es, si hi ha algu
polític de l’edifici i si es pensa establir un control adequat i responsable de 
l’equipament. 

 

2. Soterrament de línees
es va mig obligar als veïns que realitzaven obres o connexió de serveis, a preveure 
conduccions soterrades dels serveis de electricitat, telefonia i cablejat públic i de 
fibra, fet que la gent va realitzar a les seves expense
comenta que en altres trams dels carrers del nucli antic que s’han fet actuacions 
viaries s’ha previst el soterrament de línies, inclosa el cablejat de fibra òptica i 
pagat de manera publica inclosa en el projecte. No obstant, 
les companyies de telefonia estan implantant el cablejat de fibra òptica, no es te en 
compte i s’està instal·lant de manera aèria sense cap control pels responsables 
tècnics i politics municipals. 
que això es un tema de les companyies i no se’ls hi fa mes cas... La pregunta es, 
com es possible que ningú faci el seguiment de la implantació i es permeti anar 
engreixant els cables a les façanes sense fer complir les previsions de soterra
de nous serveis que a mes estan col·locats i pagats de m
Demanen també un informe escrit del perquè s’ha prod
entenen com a greu negligència.      

 

3. Improvisació. Diu que en e
del POUM, a banda del Castell i Les Ginesteres qüestió que ta
i demanaven que respecte a les actuacions amb la rellevància urbanística i les 
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deu el llistat detallat amb l’import de les factures de les despeses 
realitzades amb la tarja VISA de l’Alcalde des del 2011 fins ara i si algun
regidora o regidor també en disposa.  

dit res referent a si estan solucionades les queixes veïnals del Ple 
passat de les usuàries de Can Rafart referents a que els dijous a la tarda, s’assegurin 
d’obrir la porta lateral del Parc, per l’accés de persones amb mobilitat reduïda que 
te aparcament reservat a tocar del recinte, i si s’han fet podar les branques dels 
eucaliptus de l’Ajuntament, que embossen els desaigües del terrat amb fulles i 
granes d’una veïna del carrer Del Mercat. 

formula les preguntes següents: 

Cost energètic Can Pons. Diu que ja fa dos plens que estan
presumible elevat cost energètic i econòmic que pot representar el centre cívic de 
Can Pons, degut a que és una estructura antiga de sostres alts i de dos tramats 
d’escales obertes per accedir a la part superior, en el qual s’hi ubiquen serveis 

pals, en un edifici, que entenen que no reuneix les condicions estructurals i 
d’accessibilitat necessàries. A banda d’això, afegeix que han pogut observar que tot 
sovint queden els llums oberts de l’interior de l’edifici durant tota la nit, 
si la calefacció també, per la qual cosa es evident que no hi ha un control adequat 
de la instal·lació municipal. La pregunta es, si hi ha algun responsable tècnic o 
polític de l’edifici i si es pensa establir un control adequat i responsable de 

Soterrament de línees. Diu que en el carrer Lleida, i suposen que en altres carrers, 
es va mig obligar als veïns que realitzaven obres o connexió de serveis, a preveure 
conduccions soterrades dels serveis de electricitat, telefonia i cablejat públic i de 
fibra, fet que la gent va realitzar a les seves expenses les despeses dels cost. També, 

en altres trams dels carrers del nucli antic que s’han fet actuacions 
viaries s’ha previst el soterrament de línies, inclosa el cablejat de fibra òptica i 

publica inclosa en el projecte. No obstant, man
les companyies de telefonia estan implantant el cablejat de fibra òptica, no es te en 
compte i s’està instal·lant de manera aèria sense cap control pels responsables 
tècnics i politics municipals. Afegeix que fins i tot la gent que es qu
que això es un tema de les companyies i no se’ls hi fa mes cas... La pregunta es, 
com es possible que ningú faci el seguiment de la implantació i es permeti anar 
engreixant els cables a les façanes sense fer complir les previsions de soterra
de nous serveis que a mes estan col·locats i pagats de manera publica i privada. 

també un informe escrit del perquè s’ha produït aquesta situació que 
com a greu negligència.       

Diu que en el Ple passat, ja van  demanar si hi havia més sorpreses 
del POUM, a banda del Castell i Les Ginesteres qüestió que tampoc va ser resposta 

que respecte a les actuacions amb la rellevància urbanística i les 
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deu el llistat detallat amb l’import de les factures de les despeses 
realitzades amb la tarja VISA de l’Alcalde des del 2011 fins ara i si algun altre 

dit res referent a si estan solucionades les queixes veïnals del Ple 
passat de les usuàries de Can Rafart referents a que els dijous a la tarda, s’assegurin 

er l’accés de persones amb mobilitat reduïda que 
te aparcament reservat a tocar del recinte, i si s’han fet podar les branques dels 
eucaliptus de l’Ajuntament, que embossen els desaigües del terrat amb fulles i 

Diu que ja fa dos plens que estan preocupats pel 
presumible elevat cost energètic i econòmic que pot representar el centre cívic de 

ostres alts i de dos tramats 
d’escales obertes per accedir a la part superior, en el qual s’hi ubiquen serveis 

que no reuneix les condicions estructurals i 
pogut observar que tot 

sovint queden els llums oberts de l’interior de l’edifici durant tota la nit, i no saben 
si la calefacció també, per la qual cosa es evident que no hi ha un control adequat 

n responsable tècnic o 
polític de l’edifici i si es pensa establir un control adequat i responsable de 

que en altres carrers, 
es va mig obligar als veïns que realitzaven obres o connexió de serveis, a preveure 
conduccions soterrades dels serveis de electricitat, telefonia i cablejat públic i de 

espeses dels cost. També, 
en altres trams dels carrers del nucli antic que s’han fet actuacions 

viaries s’ha previst el soterrament de línies, inclosa el cablejat de fibra òptica i 
manifesta que ara que 

les companyies de telefonia estan implantant el cablejat de fibra òptica, no es te en 
compte i s’està instal·lant de manera aèria sense cap control pels responsables 

ins i tot la gent que es queixa se’ls diu 
que això es un tema de les companyies i no se’ls hi fa mes cas... La pregunta es, 
com es possible que ningú faci el seguiment de la implantació i es permeti anar 
engreixant els cables a les façanes sense fer complir les previsions de soterrament 

anera publica i privada. 
uït aquesta situació que 

r si hi havia més sorpreses 
mpoc va ser resposta 

que respecte a les actuacions amb la rellevància urbanística i les 
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propostes d’equipaments i serveis, es parlessin prèviament amb els 
municipals en Junta de portaveus municipals, abans d’iniciar accions de govern.
Comenta que  no ha estat així..., perquè 
intenció de l’equip de govern, de posar una gossera en el lloc on hi anava el 
crematori, pel qual 
en terrenys qualificats d’equipament esportiu. 
vegades  que la improvisació, les preses i l’afany de fer campanya, fa que les coses 
es facin cada cop mes malament i qui acaba pagant els plats trencats, son les 
vilassarenques i vilassarencs. 
seran, però que el fruit de les 
instal·lacions inadequades
ciutadania. La pregunta es, perquè aquesta improvisació estèril i aquest 
comportament amb manca de diàleg i voluntat d’acords.  

 
 
 

La Sra. Ruhí explica que les escoles, espai cívic de Can Pons fins fa 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per tant tenia tots els 
permisos per ser escola. 

Comenta que l’accessibilitat la té per la porta del darrera, on s’ha fet una rampa amb una 
barana i es pot accedir a la 

Puntualitza  que les aules de formació estan a la planta baixa i que a la segona fase del 
projecte d’adaptació està prevista la instal·lació d’un ascensor.

Manifesta que els lavabos estan tots adaptats i les llums s’obren a les set del matí p
hi ha el servei de neteja. 

Diu que hi haurà dos persones responsables a partir del mes de gener a l’edifici a part de 
tots els serveis. 

 

El Sr. Yelo explica que la fibra òptica la instal·la la companyia i cada propietari ha de donar 
un permís per què passin la fibra òptica per davant de casa seva, no és l’Ajuntament el que 
dóna el permís. 

Puntualitza que el seguiment per part de l’Ajuntament sí que es fa però la companyia no 
informa d’on instal·la cada dia sinó que ho fa de forma desordenada i aleatò

 

El Sr. Oliva referent al projecte de refugi d’animals diu que va al solar que es va comprar 
no al que estava destinat a equipament esportiu. Explica que permetrà una gestió integral i 
un  estalvi en lloguer i  desplaçaments.

 

El Sr. Adell puntualitza que és un projecte que fa anys que existeix, no obstant la ubicació 
inicial no era aquesta i es va canviar per que  en aquest lloc s’ha  previst que s’ubiqui  
l’ACME. 
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propostes d’equipaments i serveis, es parlessin prèviament amb els 
municipals en Junta de portaveus municipals, abans d’iniciar accions de govern.

no ha estat així..., perquè s’han  hagut d’assabentar per la web de la 
intenció de l’equip de govern, de posar una gossera en el lloc on hi anava el 

i, pel qual el Sr. Solà, ja va enviar un mail advertint que no es podia posar 
en terrenys qualificats d’equipament esportiu. Manifesta que ja s’ha dit

la improvisació, les preses i l’afany de fer campanya, fa que les coses 
cop mes malament i qui acaba pagant els plats trencats, son les 

vilassarenques i vilassarencs. Els diu que  avui estan governant i demà ja no hi 
el fruit de les seves errades perdurarà molt de temps, ja sigui per 

instal·lacions inadequades o per pagaments que haurà de suportar injustament la 
ciutadania. La pregunta es, perquè aquesta improvisació estèril i aquest 
comportament amb manca de diàleg i voluntat d’acords.   

explica que les escoles, espai cívic de Can Pons fins fa sis anys era una escola 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per tant tenia tots els 

Comenta que l’accessibilitat la té per la porta del darrera, on s’ha fet una rampa amb una 
barana i es pot accedir a la planta baixa. 

Puntualitza  que les aules de formació estan a la planta baixa i que a la segona fase del 
projecte d’adaptació està prevista la instal·lació d’un ascensor. 

Manifesta que els lavabos estan tots adaptats i les llums s’obren a les set del matí p

Diu que hi haurà dos persones responsables a partir del mes de gener a l’edifici a part de 

explica que la fibra òptica la instal·la la companyia i cada propietari ha de donar 
è passin la fibra òptica per davant de casa seva, no és l’Ajuntament el que 

Puntualitza que el seguiment per part de l’Ajuntament sí que es fa però la companyia no 
informa d’on instal·la cada dia sinó que ho fa de forma desordenada i aleatò

referent al projecte de refugi d’animals diu que va al solar que es va comprar 
no al que estava destinat a equipament esportiu. Explica que permetrà una gestió integral i 
un  estalvi en lloguer i  desplaçaments. 

que és un projecte que fa anys que existeix, no obstant la ubicació 
inicial no era aquesta i es va canviar per que  en aquest lloc s’ha  previst que s’ubiqui  
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propostes d’equipaments i serveis, es parlessin prèviament amb els grups 
municipals en Junta de portaveus municipals, abans d’iniciar accions de govern. 

hagut d’assabentar per la web de la 
intenció de l’equip de govern, de posar una gossera en el lloc on hi anava el 

que no es podia posar 
Manifesta que ja s’ha dit moltes 

la improvisació, les preses i l’afany de fer campanya, fa que les coses 
cop mes malament i qui acaba pagant els plats trencats, son les 

ernant i demà ja no hi 
errades perdurarà molt de temps, ja sigui per 

o per pagaments que haurà de suportar injustament la 
ciutadania. La pregunta es, perquè aquesta improvisació estèril i aquest 

sis anys era una escola 
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per tant tenia tots els 

Comenta que l’accessibilitat la té per la porta del darrera, on s’ha fet una rampa amb una 

Puntualitza  que les aules de formació estan a la planta baixa i que a la segona fase del 

Manifesta que els lavabos estan tots adaptats i les llums s’obren a les set del matí per que 

Diu que hi haurà dos persones responsables a partir del mes de gener a l’edifici a part de 

explica que la fibra òptica la instal·la la companyia i cada propietari ha de donar 
è passin la fibra òptica per davant de casa seva, no és l’Ajuntament el que 

Puntualitza que el seguiment per part de l’Ajuntament sí que es fa però la companyia no 
informa d’on instal·la cada dia sinó que ho fa de forma desordenada i aleatòria. 

referent al projecte de refugi d’animals diu que va al solar que es va comprar 
no al que estava destinat a equipament esportiu. Explica que permetrà una gestió integral i 

que és un projecte que fa anys que existeix, no obstant la ubicació 
inicial no era aquesta i es va canviar per que  en aquest lloc s’ha  previst que s’ubiqui  



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Aclareix que serà gossera i també s’hi portaran els gats i que aquest projecte estava 
pressupostat des de l’any passat.

 

L’Alcalde anuncia que el secretari municipal deixa l’Ajuntament de Vilassar de Dalt el 
proper dia 7 de gener per incorporar

Reconeix la feina realitzada pel Sr. Roca durant el temps que ha 
seva dimensió humana. 

Li desitja molta sort i li dóna les gràcies per tot.

 

El Sr. Roca dóna les gràcies per les paraules de l’alcalde i a tots els regidors. Afegeix que 
ha estat un temps excepcional per ell i agraeix també als co
seva atenció tots aquests anys. 
 
 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 
[Firma01-01] 
 

de Vilassar de Dalt 

Aclareix que serà gossera i també s’hi portaran els gats i que aquest projecte estava 
essupostat des de l’any passat. 

L’Alcalde anuncia que el secretari municipal deixa l’Ajuntament de Vilassar de Dalt el 
proper dia 7 de gener per incorporar-se a l’ajuntament del Masnou. 

Reconeix la feina realitzada pel Sr. Roca durant el temps que ha estat a l’ajuntament i la 

Li desitja molta sort i li dóna les gràcies per tot. 

El Sr. Roca dóna les gràcies per les paraules de l’alcalde i a tots els regidors. Afegeix que 
ha estat un temps excepcional per ell i agraeix també als companys la seva paciència i la 
seva atenció tots aquests anys.  

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

Vist-i-plau 
[Firma02-01] 
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Aclareix que serà gossera i també s’hi portaran els gats i que aquest projecte estava 

L’Alcalde anuncia que el secretari municipal deixa l’Ajuntament de Vilassar de Dalt el 

estat a l’ajuntament i la 

El Sr. Roca dóna les gràcies per les paraules de l’alcalde i a tots els regidors. Afegeix que 
mpanys la seva paciència i la 

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


