Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 12/2015

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
ORDINÀRIA
23 de juliol de 2015.
2015
de les 20:00h.
20:00 a les 21:50 h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godas Perez
Pau Morales Romero
Benet Oliva Ricós
Paula Lloret Puig
Maria Lluïsa Ruhí Planas
Josep Carlos Babot
Carola Llauro Sastre
Joan Alfons Cusido Macia
Francesc Xavier Garrigos Roca
Teia Alvarez Pons De Vall
Enric Miralles Mestres
Gemma Maria Martin-Moreno
Moreno Garcia
Maria Angeles Bosch Mauri
Autoritzats:

Bernat Calvo Catala
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 13 de juny de 2015.
2. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de
de gener de 2015.
3. Aprovació de les festes locals per a l'any 2016.
4. Resolució del recursos de reposició presentats contra l'aprovació definitiva de la relació
de llocs de treball (RLLT).
5. Aprovació inicial de l'ordenança reguladora d'obres subjectes al règim de comunicació
prèvia.
6. Aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts per a la realització d'obres de
reforç estructural en edificis residencials plurifamiliars afectats d'aluminosi.
7. Moció de la CUP per impulsar accions de naturalesa
naturalesa política per desenvolupar una
auditoria ciutadana del deute i millorar el nivell de transparència municipal.
8. Aprovació inicial de l'avantprojecte del Pla d'Actuació Municipal
9. Donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre de 2015.
10. Donar compte de l'informe de morositat del segon trimestre de 2015.
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11. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
12. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 13 de juny de 2015.

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió extraordinària de
13 de juny de 2015.
El Sr. Miralles diu que va fer arribar al departament de secretaria les esmenes següents:
•
•
•

A la pàgina 9, al tercer paràgraf on diu “el representant de la
la CUP” ha de dir “la
representant”.
A la pàgina 9, al sisè paràgraf, manca posar en majúscules l’Esquerra
Independentista”.
A la pàgina 9 al setè paràgraf, Països Catalans va en majúscula.

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

2.- Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2015.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000115

Moció presentada per: Equip de govern
Relació de fets

1- L’ajuntament va aprovar en sessió d’1 de febrer de 2007 la delegació de la gestió
informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de Barcelona que desenvolupa
aquesta tasca, de forma generalitzada a molts ajuntaments de la província.
2- Una de les funciones
nes assumides amb la gestió del Padró és facilitar la informació
necessària per poder determinar la xifra de població resultant de la gestió, i poder
endegar els tràmits per a l’aprovació de la xifra oficial de població del municipi cada
any.
3- En compliment
nt del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats
locals, aprovat pel RD 1690/1986, s’eleva al plenari, per a la seva aprovació, el número
de persones resultant de les dades del padró municipal, a data d’1 de gener de 2015, que
és de 8964 habitants.
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Fonaments de dret

- Art. 17.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Art. 81 Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals,
aprovat pel RD 1690/1986.
Proposta d’acord

1- Aprovar com a resultat de la gestió del padró municipal de Vilassar de Dalt, la xifra
de població de 8964, amb referència al 1 de gener de 2015.
2- Donar trasllat a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns i a l’OAC.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
3.- Aprovació de les festes locals per a l'any 2016.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000116

Moció presentada per: Equip de govern
Relació de fets

-

L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya es determina que les dues
festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria d’Empresa i Ocupació
Ocupaci a proposta
dels municipis respectius.

-

En data 9 de juny de 2015 s’ha publicat al DOGC número 6888 el calendari oficial de
festes laborals per a l’any 2016.

-

Cal que l’Ajuntament proposi les festes locals oficials de Vilassar de Dalt per a l’any
2016.

Fonaments de dret

- Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, pel qual s’estableix el calendari oficial de festes
laborals per a l’any 2016.
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord
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1. Proposar al Conseller d’Empresa i Ocupació com a festes locals del municipi de
Vilassar de Dalt per a l’any 2016, les que tot seguit es relacionen:
- 29 d’abril de 2016 - Sants Màrtirs.
- 25 d’agost de 20162016 Sant Genís
2. Trametre aquest acord a la Direcció de Serveis Territorials del
del Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inclusió al calendari que
publica la Generalitat.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per assentiment.
4.- Resolució del recursos de reposició presentats
presentats contra l'aprovació definitiva de la
relació de llocs de treball (RLLT).
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000117

Moció presentada per: Equip de govern
Relació de fets

1. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt en sessió extraordinària celebrada el dia 7 d’abril de
2015, va aprovar definitivament la Relació de Llocs de Treball, en endavant RLLT.
2. Contra aquesta acord es van interposar tres recursos de reposició que es relacionen a
l’expedient.
3. L'empresa Consultors de Gestió Pública SL, ha informat cada un dels recursos de
reposició presentat.
Fonaments de dret

1. Els articles 31 i següents i 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
2. L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985,
3. L’article 52.2.j) 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.
4. Els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997,
1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a
Catalunya en Matèria de Funció Pública.
5. Els articles 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del Personal
sonal al Servei de les Entitats Locals.
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Per tot el que s'ha exposat, s'eleva al Ple l'aprovació de la relació de llocs de treball de
l'Ajuntament, d’acord amb la següent proposta
Proposta d’acord

1. Estimar parcialment d’acord amb la proposta de resolució presentada
presentada per CGP, els
recursos de reposició següents:
N. Registre. Data
E2015001978 05/05/2015
E2015002244 19/05/2015

Interessat
JOSEP LLUÍS VARGAS GOMEZ
ANTONI CORBERA PRATS

Proposta de resolució
Estimar parcialment
Estimar parcialment

2. Desestimar d’acord amb la proposta de resolució presentada per CGP, el recurs de
reposició següent:
N. Registre. Data
E2015002105 12/05/2015

Interessat
ANTONIO BAENA LÓPEZ

Proposta de resolució
Desestimar

3. Publicar les modificació aprovades de la RLLT al Butlletí Oficial de la Província i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i enviar còpies a l’Administració de l’Estat
i al Departament de Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies.
4. Notificar individualment aquest acord als interessats.
interessats
5. Indicar que contra la resolució dels recursos de reposició, es pot interposar directament
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona
en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació
notificac o darrera
publicació al BOPB o al DOGC.

La Sra. Llauró fa esment dels tres recursos de reposició presentats:
•

En el recurs presentat per l’inspector en cap de la Policia Local,
Local al·lega una
indefensió respecte el procediment administratiu de la relació de llocs de treball, no
està d’acord en la descripció del mateix ni en la valoració que s’ha fet i demana un
augment de puntuació. Diu que es desestimen les dues primeres i s’estima la tercera
i per tant i ha un augment de la puntuació a la valoració
valoració del lloc de treball.

•

Referent al recurs de l’oficial d’instal·lacions,, diu que no està d’acord amb la
valoració. Explica que sol·licita un augment per disposar d’una sèrie de carnets
d’instal·lador de gas, calefacció i climatització i no està d’acord amb la valoració
per un tema d’antiguitat. Comenta que en els dos casos es desestimen.
dese timen.

•

Pel que fa al recurs del notificador, diu que reclama la funcionarització de la plaça i
un canvi en el grup de cotització que es desestima i també sol·licita que s’augmenti
s’augm
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la puntuació per un augment de les tasques de la fitxa que consta el lloc de treball,
que s’estima i es modifica.

El Sr. Garrigós diu que des de Convergència i Unió creuen que es tracta d’una proposta de
caràcter tècnic i no polític i per tant anuncia
anun que s’abstindran.
Comenta que en el seu moment ja van dir que no estaven d’acord en com s’havia fet la
valoració de llocs de treball, ja que deien que era important definir abans un organigrama,
ja que això hagués permès determinar la dependència orgànica
orgànica i aquest fet s’ha de valorar.
La Sra. Àlvarez diu que la CUP s’abstindrà en aquesta moció, per què durant tot el procés
d’el·laboració no hi eren presents i no hi tenien representació.
La Sra. Martin-Moreno anuncia que se abstendrá porque no sabe cómo se ha hecho el
proceso y no lo tiene claro
La Sra. Bosch diu que el PSC creu que es tracta d’una proposta tècnica y que com que no
l’han pogut seguir durant tot el procés, s’abstindran.
El Sr. Cusidó diu que quan es parli de treballadors seria convenient
convenient esmentar el lloc de
treball i no el nom propi de la persona.
Manifesta que es desestima la funcionarització de la plaça del notificador i vol puntualitzar
que un notificador de l’administració pública ha de ser funcionari.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 7 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR i sis abstencions dels regidors de CIU, CUP, PP i PSC.

5.- Aprovació inicial de l'ordenança reguladora d'obres subjectes al règim de
comunicació prèvia.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000118

Moció presentada per: Equip de govern
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Relació de fets

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt precisa d’una ordenança per flexibilitzar el règim de
control de certes obres menors, apostant pel mecanisme de la comunicació prèvia. En
aquest sentit, la llei d’urbanisme permet que certes obres no requereixin de llicència
urbanística prèvia i que una ordenança li prevegi el règim de comunicació prèvia.
Fonaments de dret

1. Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011
2. Decret 64/2014 del reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
3. Llei 30/1992 de Règim Jurídic i procediment administratiu comú
4. Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
catalanes
5. Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local
Per tot el que s'ha exposat, s'eleva al Ple l'aprovació de l’ordenança, d’acord amb la
següent proposta
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment l’ordenança reguladora d’obres subjectes al règim de comunicació
prèvia en el sentit proposat en el document adjunt.
2. Publicar un anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària,
en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web municipal, per un termini mínim de trenta
dies hàbils a comptar de l’endemà de la darrera publicació, als efectes d’examen i
reclamacions, si s’escau. De no presentar-se’n
presentar se’n cap durant l’esmentat termini, es
considerarà aprovada definitivament sense necessitat
necessitat d’un nou acord.

El Sr. Oliva diu que aquesta aprovació inicial de l’Ordenança té com a funció simplificar
tota la tramitació de les llicències d’obres menors.
Comenta que un cop aprovada aquesta ordenança definitivament, moltes de les obres
menors que es tramiten, excepte les que s’esmenten a la mateixa ordenança, es podran
tramitar simplement per comunicació prèvia i posteriorment es farà la corresponent
inspecció.
Puntualitza que a la relació de llocs de treball ja es preveu pel zelador funcions de control
d’obres a la via pública, ja que si no es devindria un desgavell.
Manifesta que les que no es preveuen en aquesta ordenança són les llicències menors de
béns relacionats amb el catàleg de patrimoni, per raons obvies.
Afegeix que si hi ha algun problema en el redactat, durant el període d’exposició, ho facin
arribar i s’esmenaria.
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El Sr. Garrigós diu que CIU s’abstindrà, ja que tot i veure bé aquesta Ordenança, volen
tenir el període d’al·legacions per si procedeix, poder afegir algun tipus de millora.
m
La Sra. Àlvarez diu que des de la CUP volen proposar una petita esmena i és que a
l’article 5 a l’apartat a on diu: “no es realitzaran en edificis singulars o inclosos al catàleg
del patrimoni arquitectònic de Vilassar de Dalt” digui: “no es realitzaran
real
en edificis
singulars i/o que continguin un element igualment inclòs en el catàleg del patrimoni
arquitectònic de Vilassar de Dalt”, és a dir que si un edifici no està catalogat però hi ha una
part que sí està catalogada, també en formés part.
Afegeix
eix que creuen que és una bona ordenança.
La Sra. Martín-Moreno hace una alegación en el sentido que las personas
pers
que presenten
una solicitud
icitud de obra menor,
meno presenten un pequeño proyecto
to o plano sobre lo que van a
hacer i además que ese plano tenga un plan de seguridad, que sea básico y que además esté
firmado por algún colegio, por qué cualquier cosa que suceda será culpa del Ayuntamiento
y cualquier accidente que suceda ya no vale una inspección a posteriori.
Anuncia que se abstendrá.
La Sra. Bosch,, diu que és un bon inici per poder regular el tema d’obres en el que els
terminis s’allarguen molt.
Pregunta si el fet d’agil·litzar l’aspecte burocràtic afecta a percebre les taxes tal com fins
ara.
Anuncia que s’abstindrà.
El Sr. Oliva diu que referent a l’esmena que presenta la CUP, no hi ha cap problema.
Referent al dubte que planteja la regidora del partit popular, ja està previst a l’Ordenança,
ja que hi ha dos tipologies de llicències menors, les que requereixen de la documentació
tècnica que s’especifica quina és i les que no requereixen de documentació tècnica.
Puntualitza que es manté com fins ara però amb l’assabentat o comunicació prèvia.
La Sra. Martin-Moreno dice que
qu la licencia debe tener un plan
lan de estudio básico y que el
ayuntamiento debería hacer un seguimiento mientras dure la obra.
El Sr. Oliva diu que durant el període
períod d’exposició pública ja es mirarà amb detall
l’Ordenança i si es creu que s’ha d’afegir alguna cosa ja s’inclourà. Demana que s’aprovi
inicialment per tal de guanyar temps i es proposin les esmenes per tal d’incloure-ho
d’incloure
a
l’Ordenança.
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L’alcalde vol puntualitzar que s’ha de demanar la paraula per intervindre.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 9 vots a favor
favor dels regidors d’ARA
VILASSAR i CUP i 4 abstencions dels regidors de CIU, PP i PSC.

6.- Aprovació inicial de les bases per a la concessió d'ajuts per a la realització d'obres
de reforç estructural en edificis residencials plurifamiliars afectats d'aluminosi.
d'al
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000119

Moció presentada per: Equip de govern
Relació de fets

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt vol fomentar la seguretat dels edificis afectats per
aluminosi.
Fonaments de dret

1. Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 3/2011
2. Decret 64/2014 del reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
3. Llei 30/1992 de Règim Jurídic i procediment administratiu comú
4. Llei 26/2010 de règim jurídic i procediment de les administracions públiques
catalanes
5. Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local
Per tot el que s'ha exposat s'eleva al Ple l’adopció de l’acord següent:
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment
ialment les bases per a la concessió d’ajuts per a la realització d’obres de
reforç estructural en edificis residencials plurifamiliars afectats d’aluminosi.
2. Publicar un anunci al BOP, al DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita diària,
en el tauler
er d’anuncis de l’Ajuntament i web municipal, per un termini mínim de vint
dies hàbils a comptar de l’endemà de la darrera publicació, als efectes d’examen i
reclamacions, si s’escau. De no presentar-se’n
presentar se’n cap durant l’esmentat termini, es
considerarà aprovada
ada definitivament la modificació sense necessitat d’un nou acord.

El Sr. Oliva diu que aquesta moció s’inicia d’un compromís de l’any passat, per un cas
d’un edifici del municipi amb greus problemes d’aluminosi i que van poder fer l’obra i van
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sol·licitar
ar que en vista que hi havia situacions familiars complicades en aquest bloc, com a
mínim l’ajuntament trobés la manera de bonificar els tributs que s’han de pagar per una
obra.
Afegeix que ja que els tributs venen regulats per l’administració central, no es poden
introduir bonificacions que no estiguin previstes a la llei de l’impost.
Explica que la manera de fer-ho
fer ho és mitjançant una convocatòria de subvencions genèrica
que agrupi aquest cas.
Diu que es fa aquesta convocatòria d’acord amb la partida que ja es va incorporar al
pressupost 2015.
Manifesta que es proposa l’aprovació inicial de les bases i que qualsevol observació que es
faci arribar durant el període d’exposició pública s’intentarà incorporar i una vegada
aprovades es podrà adjudicar les subvencions.
Puntualitza que el secretari municipal ha fet un conjunt de millores tècniques, cosa que
agraeix i això ha fet que hi hagués alguna esmena sobre la marxa.
Finalment demana l’aprovació inicial per tal de poder sotmetre-ho
sotmetre ho a informació pública.
El secretari municipal aclareix que la modificació de la última versió és pel que fa a
aprovar inicialment bases i convocatòria. Explica que s’ha consultat a la Direcció General
d’Administració Local i s’ha dit que és possible fer les dues coses a l’hora i per tant per
guanyar agilitat i a que el tipus de bases que s’estaven redactant ja s’assemblaven a una
convocatòria en alguns aspectes, s’ha decidit que finalment s’incloïen.
El Sr. Garrigós pregunta que si al 2016 torna a sorgir un cas com aquest, si s’estaria
s
disposat a tornar a fer una altra convocatòria.
La Sra. Àlvarez diu que la CUP no pot donar el seu suport a aquesta subvenció, no obstant
afegeix que mostrarien el seu suport si fos de caràcter permanent i general com exempció o
bonificació de taxes
xes i impostos.
Afegeix que hi ha subvencions d’altres administracions per aquests casos.
La Sra. Martín-Moreno anuncia que votará en contra ya que una estructura afectada de
aluminosis es una enfermedad en el hormigón y por más que se quiera arreglar es pan para
hoy y hambre para mañana.
Añade que habría que plantearse otras soluciones y pedir subvenciones en otros sitios.
La Sra. Bosch diu que entén que està bé que se’ls pugui ajudar, ja que tenen aquest
problema i anuncia que votaran a favor.
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Afegeix que
ue dintre dels veïns hi va haver un problema d’un que no volia pagar les obres i
pregunta si aquest tema s’ha arreglat i si això es té en compte a l’hora d’atorgar aquesta
subvenció.
El Sr. Oliva diu que en aquest moment no es coneix cap cas més d’aquest tipus, no obstant
si se’n detecta algun cas més endavant si hi ha partida per descomptat que es farà.
Pel que fa a la qüestió tècnica que s’ha plantejat diu que tots els projectes de rehabilitació
compleixen la normativa, amb un projecte visat d’un arquitecte.
arquite
Diu que no jutgen si aquesta és la millor solució per la gent del carrer, però cadascú pren la
seva decisió autònoma.
Puntualitza que el que es fa és en aquests casos amb difícils problemes familiars i amb
greus dificultats, subvencionar l’equivalent en l’impost que han de tributar.
Afegeix que no jutgen si és la solució idònia o no i que per això hi ha els tècnics i els
arquitectes.
La Sra. Ruhí pel que fa al veí que no va voler pagar, comenta que la resta de veïns van
decidir demanar un crèdit i pagar-ho
pagar ho ells i per tant aquesta persona no té bonificació.
La Sra. Martín-Moreno insiste que cuando un edificio tiene aluminosis, con el paso del
tiempo
po se cae. Añade que por mucho que se pique el hormigón, la enfermedad está ahí i
que hay otras soluciones que se les podría dar.
El Sr. Cusidó vol que se li aclareixi el tema de la retroactivitat,
retroactivitat ja que es tracta d’una obra
que es va fer al 2013 i que si
si primer es crea una partida i després les bases és una mica
estrany ja que primer s’haurien de fer les bases i dotar-les
dotar les econòmicament.
Enten que quan s’aprova una norma és per l’exercici corrent i no de forma retroactiva.
El Sr. Oliva puntualitza que tota la Ordenança està supervisada per secretaria i per tant
compleix tots els requisits de legalitat.
Pel que fa als enderrocs dels edificis afectats per aluminosi diu que hi ha molts edificis que
s’han arreglat i no s’han tirat a terra i que això és una decisió particular en funció dels
tècnics i de les possibilitats econòmiques de cadascú.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 8 vots a favor d’ARA VILASSAR i
PSC, 3 vots en contra de la CUP i el PP i dues abstencions de CIU.
CIU

7.- Moció de la CUP per impulsar accions de naturalesa política per desenvolupar
una auditoria ciutadana del deute i millorar el nivell de transparència municipal.
municipal
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT:
EXPEDIENT: PACO2015000121

Moció presentada per: CUP
Relació de fets

La crítica situació econòmica de l’ajuntament de Vilassar de Dalt i la manca de liquiditat
per fer efectius els pagaments a proveïdors el va obligar a acollir-se
acollir se al RDL 4/2012, la qual
cosa,
a, sumada a la resta d’obligacions per crèdits a llarg termini, situa el deute per càpita de
Vilassar de Dalt com un dels més alts de Catalunya i de l’Estat Espanyol, i per a l'actual
exercici 2015 suposa un 264% dels ingressos anuals.
Atès que aquest endeutament
utament –d'uns 25 milions d'euros– es va forjar de manera
ininterrompuda al llarg de més de 15 anys, sense que des dels organismes de tutela
financera de la Generalitat ni de la Sindicatura de Comptes s’efectués cap advertiment ni es
prengués cap mesura perr evitar i corregir la seva progressió.
Atès el gran esforç que fa el conjunt de la ciutadania de Vilassar de Dalt suportant una
elevada fiscalitat, amb constants pujades de taxes i tributs que provoquen un impacte
econòmic negatiu a les famílies de la localitat.
loc
Atès que els grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats del PSOE i del PP el dia 30
d’agost de 2011 van presentar conjuntament una proposta de reforma constitucional, en
lectura única i deixant només de termini per presentar esmenes fins les 14h
14 del dia 1 de
setembre; reforma que, un cop aprovada, va consagrar l’obligatorietat del pagament del
deute de les institucions per sobre de qualsevol política pública tendent a garantir el
benestar de la ciutadania.
Atès que el deute públic representa avui
avui un dels principals problemes de les institucions
públiques i afecta quotidianament la vida de la ciutadania i els serveis públics, a causa de
l’obligatorietat de les institucions de donar prioritat al deute financer per davant dels
serveis públics i del manteniment de les estructures de solidaritat i benestar.
Atès que a Vilassar de Dalt el compliment de l’obligatorietat del pagament del deute,
consagrada constitucionalment per l’acord esmentat, condiciona fortament l’estructura del
pressupost municipal, fins al punt que el 12,25% de la despesa corrent d'aquest correspon
al pagament d'amortitzacions i interessos del deute.
Atès que els costos financers del Pla de Pagament a Proveïdors 2012 impulsat pel Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, han estat
estat fortament qüestionats pels seus elevats
interessos (el 5,939% inicial), mentre que les entitats bancàries que el financen –rescatades
amb diners públics de tots els contribuents–
contribuents ho fan amb diners públics que han rebut a un
interès inferior a l’1%; fins
ns al punt que aquest qüestionament ha portat a l’estat espanyol a
establir transitòriament per a l’exercici 2015 un tipus d’interès del 0%, establert a la
disposició addicional setena del Real Decreto-Ley
Decreto Ley 17/2014, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals.
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Atès que la gestió de l'empresa municipal Viserma, participant en projectes de dubtós
benefici social per a la majoria de la ciutadania i sense cap viabilitat econòmica, és l’origen
de la major part d’aquest deute,
deute, no només els interessos sinó també el principal del deute
pot tenir la consideració de deute il·legítim.
Atès que, com ha reconegut l'Expert Independent de les Nacions Unides sobre els efectes
del deute extern en el seu informe de 13 d'agost de 2013, "les
"les càrregues excessives de
deute extern tenen un impacte negatiu en la realització dels drets humans i el
desenvolupament en els països deutors a través de la desviació de recursos dels serveis
socials bàsics i a través de les condicions adjuntes als mecanismes
mecanismes internacionals
d’alleugeriment del deute".
".
Atès que la Resolució aprovada pel Consell de Drets Humans del les Nacions Unides en
sessió de 5 de juliol de 2012 recorda que "tot
"tot Estat té la responsabilitat primordial de
promoure el desenvolupament econòmic,
econòmic, social i cultural de la població i, a aquest efecte,
té el dret i l’obligació de triar els seus objectius i mitjans de desenvolupament i no s’ha de
veure condicionat per fórmules específiques de política econòmica externes",
externes i afirma que
"des del puntt de vista dels drets humans, la liquidació de deute amb fons oportunistes en
condicions abusives té un efecte negatiu directe en la capacitat dels governs per a complir
les seves obligacions en matèria de drets humans, especialment els drets econòmics,
socials i culturals".
Atès que la reestructuració del deute i les quitances són pràctiques reconegudes i
executades a nivell internacional, que la cancel·lació dels deutes il·legítims ha estat
possible en el passat, tant a Europa com a països en vies de desenvolupament,
desenvolupament, i que aquesta
cancel·lació es relaciona amb un alleujament immediat de les necessitats bàsiques de la
població.
Atès que Nacions Unides recomana que les legislacions nacionals contemplin les causes
d’il·legitimitat del deute, i casos com els dels
dels governs noruec i equatorià ens demostren que
els poders públics poden fonamentar-se
fonamentar se en aquesta il·legitimitat per negociar o anul·lar part
del seu deute contret.
Atès que per part dels moviments socials, de juristes, d'organismes internacionals, etc.
s’està
’està consensuant reconèixer com a causa d’il·legitimitat del deute, el fet d’utilitzar
mecanismes polítics i econòmics que facilitin de forma deliberada l’augment del deute, o
les decisions polítiques que l’augmenten en contra de l’interès general de la població.
p

Per tots aquests motius proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt l’adopció dels
acords següents:

Proposta d’acords

PRIMER. Els grups municipals que votin favorablement aquests acords facilitaran, dins de
les seves possibilitats i conjuntament
conjuntament amb les veïnes i els veïns del poble, la creació d’un
grup de treball per a elaborar una auditoria ciutadana del deute de Vilassar de Dalt, d'acord
amb els paràmetres de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute,
Deute, a fi i efecte d'avaluar
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i quantificar
ficar la xifra total del deute, determinant-ne
determinant ne la part que n’és legítima i aquella que
es consideri il·legítima segons els criteris que s’estableixin.

SEGON. Impulsar accions de naturalesa política, com la petició d’iniciatives
parlamentàries davant el Congrés
Congrés dels Diputats i el Parlament de Catalunya o la formulació
de peticions "graciables" a l’empara del Dret Constitucional de petició.

TERCER. Instar a l'Ajuntament a seguir millorant el nivell de transparència municipal
segons els estàndards ITA –Índex
–
de Transparència dels Ajuntaments–,, que constitueix una
eina que l’organització no governamental Transparència Internacional posa a disposició
dels Ajuntaments, per mesurar el nivell de transparència davant els ciutadans i la societat.
L'informe elaborat per la Universitat Autònoma de Barcelona sobre "Informació
"Informació publicada
als webs dels ajuntaments",
ajuntaments", relatiu als 947 municipis de Catalunya, puntua l’índex de
transparència de la web de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt amb 51 punts sobre 100, un
aprovat just.
Entre altres, i com a exemple s'haurien de publicar:
• La declaració d'interessos, d'activitats i béns (IRPF) dels membres del ple municipal.
• La informació corporativa: organigrama, retribucions dels alts càrrecs, dels càrrecs
electes, dels càrrecs de confiança,
confiança, la relació dels llocs de treball municipals, el
patrimoni, els vehicles oficials...
• La informació econòmic-financera:
econòmic financera: comptable i pressupostària (pressupostos
municipals, liquidacions); transparència en els ingressos, despeses i deute (ingressos
fiscals
als per habitant, despeses per habitant, inversió per habitant, import del deute
públic municipal).
• La informació de contractació de serveis: procediments de contractació;
subministraments i costos dels serveis (llista i quantia de les operacions amb els
proveïdors
roveïdors adjudicataris i contractistes més importants); publicació dels contractes
formalitzats (objecte, import i procediment utilitzat); relació de convenis subscrits,
subvencions i ajudes públiques concedides.
La informació d'obres públiques, urbanisme i infraestructures: plans i convenis urbanístics
(obres realitzades, obres en curs, obres en projecte, inversió en infraestructures per
habitant); anuncis i licitacions (llistat d'empreses que han concorregut i realitzat obres
públiques).
QUART. Denunciar la manca d’informació amb què el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas ha promogut i obligat els diferents ajuntaments a contreure els
crèdits derivats de l’operació de sanejament financer, i garantir l’accés, al conjunt de la
ciutadania, a laa documentació relacionada amb aquests crèdits.
CINQUÈ. Traslladar l’adopció dels presents acords i voluntats a la Conselleria
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a l’ICO i a les agrupacions
agrupacions i associacions de municipis.
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SISÈ. Instar a l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya
a fer una declaració, a poder ser conjunta, de denúncia del procediment, característiques i
condicions en què s'han plantejat les operacions del Pla de Pagament a Proveïdors
instrumentades a través de l’ICO.
SETÈ. Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació de titularitat
municipal: web, ràdio, butlletins i altres.

El Sr. Miralles explica que la CUP a la campanya electoral va agafar el tema del deute per
que era un tema prou important per què preocupava molt a la ciutadania i que molts no són
coneixedors de quin estat real es troba l’Ajuntament.
Comenta que cada partit tenia les seves
seves xifres i l’Ajuntament amb els seus tècnics en tenia
unes altres i la CUP pensa que cal començar a treballar el tema del deute des d’un punt de
vista públic per què és un tema que preocupa i a més limita accions i polítiques municipals
que es vulguin durr a terme.
Manifesta que el que volen fer amb aquesta moció també és que es comenci a millorar en
nivells de transparència, i informació per millorar en el poder de presa de decisions del
conjunt de la ciutadania.
Diu que avui s’inicia un procés en el que de forma conjunta partits i ciutadania puguin tenir
un accés directa i a més treballar aquesta informació a la qual es tingui accés per què es
tingui molta més informació i es sigui conscient d’on ve aquest deute i cap on es vol anar i
que es tingui tota laa informació per decidir que es vol fer.
Afegeix que volen dur a terme un treball transversal amb tota la ciutadania i és per això
que a partir d’avui la CUP començarà a demanar i a activar tot un procés de mobilització
ciutadana on les persones interessades
interessades puguin participar de la taula de treball que es
proposa al primer punt de l’acord, que es treballarà conjuntament partits i ciutadania per
accedir a aquesta informació.
Comenta que volen introduir també el concepte d’il·legitimitat i demana el vot de tos
t els
grups.
El Sr. Oliva diu que el grup ARA VILASSAR no portava en el seu programa fer una
auditoria ciutadana peròò això no treu que considerin de
d la màxima importància aconseguir
una diagnosi compartida amb el màxim de persones i grups municipals i a l’hora amb el
màxim de transparència possible. Afegeix que és una idea clau que està implícita en el seu
programa i que per això s’ha buscat encaixar la proposta que es presenta amb aquests
plantejaments.
Agraeix que s’hagin buscat expressions en el redactat
redactat que anessin bé a totes les parts.
Puntualitza que bàsicament es proposen dues qüestions; els criteris d’aplicar al màxim
l’índex de transparència i la creació de les plataformes d’auditoria ciutadana nomenen un
observatori ciutadà.
Pel que fa a la llei de transparència, diu que des de l’inici de l’actual mandat, el Sr.
Morales, regidor de comunicació ha vetllat i s’han anat incorporant documents per assolir
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el màxim índex de transparència possible en la web municipal i en els elements
d’informació, ja quee és una garantia per tothom.
Diu que estan totalment d’acord amb aquests objectius que s’hi està treballant.
Referent al grup de treball que té com a objectiu l’observatori ciutadà, en el qual segons les
bases que aquí s’esmenten no ha d’estar format per gent de partits sinó de ciutadans
transversal i multidisciplinar que s’hi vulguin incloure.
Puntualitza que s’han de posar d’acord amb la diagnosi i amb el punt de partida i a partir
d’aquí compartir i trobar solucions.
Anuncia que votaran a favor amb l’esperit
l’es
de posar-se
se d’acord en la diagnosi per tal de
donar el màxim de transparència i si pot ser el dia de demà compartir solucions.
El Sr. Garrigós diu que CIU considera que les finances i els pressupostos municipals s’han
de gestionar d’una manera transparent,
transparent, oberta i participativa garantint l’accés a la
informació a la ciutadania i a l’hora que s’implementen canals de participació i
interlocució amb l’Ajuntament.
Manifesta que una auditoria és un instrument que ha de servir no només per analitzar
l’orígen
ígen del deute o com s’ha produït aquest sinó també per a determinar en quina situació
es troba i per tant valorar propostes de solucions.
Consideren que la millor manera és una auditoria pública feta per professionals que
pertanyin a organismes com la Sindicatura,
Sindicatura, el Tribunal de Comptes o organismes de
control econòmic vigent i després generar els canals de participació amb els veïns.
Comenta que no obstant la proposta que presenta la CUP és una altra via diferent, una
proposta general que entenen que s’anirà
s’anirà concretant i definint un cop es pugui engegar
aquest grup de treball.
Diu que des del grup de treball es definirà com es vol fer, com es definiran aquests
paràmetres i si hi ha la possibilitat de que entre tots els vilassarencs i vilassarenques es
pugui decidir com es fa.
Anuncia que votaran a favor en quant que consideren que aquesta auditoria ciutadana pot
ser una via per poder fer arribar als habitant de Vilassar la informació de les finances, no
obstant CIU considera que seria millor fer una auditoria
auditoria pública, ja que tindria més força
legal i seria més inapel·lable i amés es podria aconseguir una comunicació més eficaç.
Pel que fa a la publicació de dades i informació, entén que aquesta publicació hauria de ser
compatible amb un ús correcta per part
part de la ciutadania i una coherència amb la legalitat
vigent.
La Sra. Martín-Moreno dice que la ley de transparencia la puso el PP en todos los
ayuntamientos i que todos los candidatos i cabezas de lista tuvieron que firmar un papel
como que daban transparencia
rencia a sus datos fiscales y a sus propiedades, por la cual en esa
ley de transparencia ya se exige al ayuntamiento que de todos los datos.
Referente a la auditoria dice que el PP en su programa siempre ha pedido una auditoría
externa, con gente que esté preparada y especializada para poderla hacer, porque los
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ciudadanos no llegan para poder hacer una auditoria ciudadana en condiciones dentro del
ayuntamiento.
Pregunta porque están de acuerdo en una auditoria ciudadana y no en una auditoria hecha
por gente especializada y externa y que luego los ciudadanos tengan acceso a ella.
La Sra. Bosch diu que el PSC està d’acord en aquesta proposta de l’auditoria ciutadana
però que el que no acaben d’entendre és que si els grups municipals que votin
favorablement a aquests acords són els que tenen que ser part de l’observatori i si aquest
espai és un espai del ciutadà per fiscalitzar l’Ajuntament, que
que els membres que formen
part de l’Ajuntament formin part d’aquesta auditoria ciutadana no té massa sentit i creu que
hauria de ser un organisme extern.
Anuncia que votarà a favor tot i que insisteix que els membres de l’observatori no haurien
de ser de l’Ajuntament.
El Sr. Miralles diu que la CUP en cap moment en aquesta moció ha expressat que no
vulgui dur a terme una auditoria externa de forma professionalitzada a traves de la
Sindicatura de Comptes o qualsevol altre organisme. Afegeix que la porta és oberta, però
que el concepte d’aquesta proposta és que la gent pugui participar d’aquest procés
d’informació i de presa de decisió, ja que si no tens informació no tens poder de decidir
res. Manifesta que aquest procés d’apoderament d ela ciutadania i d’accés
d’accés a la informació
s’aconsegueix a través d’una auditoria ciutadana del deute o del procés que comporta fer
això.
Puntualitza que en el grup de treball municipal hi ha partits i societat civil i a l’observatori
ciutadà del deute és on hi participa la gent
gent activament, demanant la informació que
consideri oportuna.
El Sr. Morales mostra la seva sorpresa per la intervenció de la regidora del PP perquè està
molt bé parlar de demanar transparència quan s’hauria de començar a aplicar a la seva
persona atès quee fa més d’un mes que el departament de comunicació han demanat a tots
els regidors que facin quatre línees de la seva biografia i passin el perfil públic al twitter
que és el més bàsic que exigeixen el preceptes de l’indicador de transparència i la regidora
regido
del PP és pràcticament la única que a hores d’ara encara no ho ha entregat.
El Sr. Oliva diu que la moció passa a ser una moció institucional i per tant la crida per
formar part del grup de treball ha de ser de manera transversal i multidisciplinar a la
ciutadania que hi vulgui col·laborar.
El Sr. Cusidó diu que falta determinar responsabilitats
responsabilitats de qui, com i per què. Afegeix que
una situació com la que hi ha ara pel que fa a l’endeutament ha de tenir una série de
responsabilitats que s’han de depurar.
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Li diu a la regidora del PSC, que encara que no hi sigués, el seu grup sí que estava a
l’equip
uip de govern aquests anys.
La Sra. Martín-Moreno aclara que está de acuerdo en algunos puntos pero en otros no y
por eso anuncia que abstendrá.
Puntualiza que su twitter no lo va a dar ya que es personal y no de partido y las cosas
personales no tienen porque
orque ponerlas.
ponerlas
Quiere que quede constancia que si no ha pasado la información es porqué tiene mucho
trabajo ya es ingeniero de obras públicas y tiene un grado en ingeniería civil, cálculo y
diseño de estructuras, ha realizado obras de grandes infraestructuras
infraestructuras tanto en Cataluña
como en el resto de España, tanto de jefa de obra como en dirección de obra, ha sido
delegada de la escuela de obras públicas de Madrid, pertenecido a la junta de Escuela y
Junta de Compensación y al Departamento de Infraestructuras y Urbanismo.
iutadana és que tots els ciutadans i
La Sra. Alvarez diu que la finalitat d’aquesta auditoria ciutadana
ciutadanes de Vilassar de Dalt tinguin accés a aquesta informació, amb un treball conjunt
amb tothom que hi vulgui intervenir.
Puntualitza que evidentment
entment la finalitat d’aquesta auditoria ciutadana del deute és saber
que ha passat, com s’hi ha arribat i que dintre del grup de treball hi ha uns mecanismes i tot
una manera de treballar, on hi ha assessors externs, però que la finalitat és que tot el poble
po
tingui la informació.
L’alcalde diu que és un pas que es pot fer malgrat ARA VILASSAR no ho tingués al seu
programa electoral, tal i com es va comentar en el seu moment en el debat i en d’altres
àmbits, primer per lògica conseqüència, és a dir que una cosa que no es té no vol dir que no
es pugui arribar a acceptar i afegeix que mai s’ha plantejat una operació de govern de
rodet, ja que no serà mai el tarannà.
Manifesta que ha d’estar tot al damunt de la taula i que hi ha un parell de qüestions a tenir
en compte, com l’anàlisi històric del deute i de la despesa pública, ja que s’ha de saber la
despesa pública com a tal, és a dir en què gasta l’Ajuntament i què ha de pagar per
disminuir el deute financer.
Manifesta que cada formació política podrà opinar sobre aquesta qüestió pel que fa a
polítiques però hi ha un element fonamental que són els fets. Afegeix que hi ha una part
que no és matèria opinable per què és la que és i sobre la que és pot ser un desastre o no i
la que és ha de conformar després el conjunt
conjunt d’elements més de pronòstic, de propostes ...
Afegeix que creu que es poden posar d’acord amb la radiografia bàsica del que és.
Celebra poder tirar endavant aquesta moció.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors
re
d’ARA VILASSAR, CUP, CIU i PSC i una abstenció de la regidora del PP.
8.- Aprovació inicial de l'avantprojecte del Pla d'Actuació Municipal
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000120

Moció presentada per: Equip de govern
Relació de fets

1. Els plans d’actuació municipal són documents estratègics que marquen les línies
d’actuació de la ciutat durant uns anys concrets sense tenir un caràcter jurídic
vinculant. A partir d’ells
d’ells es dissenyen programacions específiques que són
primordials per al desenvolupament de la ciutat i el benestar de les persones que
viuen en ella.
2. Els plans d’actuació municipal tot i la seva manca de regulació específica, s’entén
que es poden aprovar degut
degut a l’autonomia local consagrada constitucionalment i
legalment, i és un dels més clars exemples de la potestat d’aprovar plans i
programes que tenen els municipis.
Fonaments de dret

1. Art. 4.1.c de la Llei 7/1985 reguladora de bases de règim local
2. Art. 8.1.c
1.c del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 2/2003.
Per tot el que s'ha exposat, s'eleva al Ple l'aprovació inicial de l’avantprojecte del Pla
d’Actuació Municipal, d’acord amb la següent proposta
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment l’avantprojecte del Pla d’Actuació Municipal
2. Publicar un anunci al BOP, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i web municipal, per
un termini mínim de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la darrera publicació, als
efectes d’examen i reclamacions, si s’escau. A més, es sotmetrà a consulta de tots els
grups polítics municipals de Vilassar de Dalt i als processos participatius que es
determinin per l’equip de govern i d’acord amb les normes de participació ciutadana.

L’alcalde explica que el que es presenta és un avantprojecte i no és un document que ha de
quedar tal com està en aquests moments , que és una proposta a partir de la qual el que es
pretén és que hi hagi un ampli procés de discussió pública i és rectificable,
rectific
esmenable,
argumentable, es poden incorporar elements, se’n poden treure a partir d’un procés de
deliberació pública.
Manifesta que s’està parlant d’un punt de partida i que avui se sotmet a aprovació inicial.
Comenta que no explicarà el text exhaustivament
exhaustivament i que només presentarà les seves
característiques fonamentals.
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Diu que hi ha dos elements més d’organització de procés que té a veure amb qüestions
relatives amb l’administració pública com a tal, el seu funcionament, a la seva necessitat de
reforma,
a, a la seva millora en el que és la prestació dels serveis públics en matèria
d’eficiència i també amb elements que s’han de poder incorporar d’avaluació del resultat
final de les polítiques que es duen a terme en una administració pública més propera,
flexible,
exible, eficient... i un segon element que té a veure amb els processos de participació en
un sentit que té a veure amb elements d’implicació, de treball conjunt, democràcia
deliberativa... és a dir que s’ha d’intentar implementar tot allò que s’ha dit que s’ha de fer.
Afegeix que hi ha tres elements més de contingut, un bloc que té molt a veure amb
elements de precarietat econòmica i per tant en la reducció del deute i a l’hora de
preservació de serveis públics i de reactivació econòmica en termes de nova economia,
desplegament del pla estratègic de turisme, de desplegament de la capacitat industrial de
Vilassar i per tant un bloc econòmic no només de resistència sinó també de capacitat de
generar activitat econòmica, un segon bloc de contingut que té a veure
ve
amb la
transformació necessària a l’espai públic, en dos elements que l’haurien de caracteritzar, la
qualitat convivencial i la qualitat en les relacions socials, aquest espai públic que s’ha
d’intentar apropiar i també del receptable necessari per a nou
nou elements de promoció
econòmica de futur vinculats a la visita.
Finalment un tercer gran punt que té a veure amb els elements de política social com a eix
referent del conjunt de politiques de l’Ajuntament, partint de la base d’un reforç de les
polítiques
es i dels serveis que es presten al voltant dels termes d’inclusió social i que té a
veure també amb un canvi filosòfic un cop passades les situacions més crues d’emergència
en garantir l’autonomia de les persones, per tant una concepció social que no nomé té un
element de vulnerabilitat econòmica té altres elements que s’han de tenir en compte des del
punt de vista relacional, de discapacitats... en resum un Vilassar que no deixa ningú enrera.
Comenta que aquests tres elements més de contingut caracteritzen
caracteritzen aquest avantprojecte i
que des del punt de vista més panoràmic també se situa en el context de país que delimita
almenys per una amplíssima majoria del ple municipal una garantia de lleialtat a les
aspiracions democràtiques de bona part de la població d’aquest
d’aquest país i que per tant
l’ajuntament com a tal també respondrà en aquest sentit.
Insisteix en els elements de discussió i es comprometen a fer arribar al conjunt de grups un
procés participatiu metodològicament ben pautat a partir del qual també s’hi puguin
p
fer
esmenes i entenen que és necessari per poder fer una feina exhaustiva en aquest sentit
considerar els àmbits tècnics de la casa, ja que l’expertesa tècnica es capaç d’aportar i
molt, l’àmbit polític pròpiament dit, el dels grups polítics amb representació
repr
a
l’Ajuntament i d’altres que poden no tenir-ne
tenir ne i que poden si està en actiu participar-hi,
participar
el
conjunt veïnal a través de la seva xarxa associativa pròpia que recull propostes i que es
capaç de conèixer més al detall el seu propi territori, el conjunt de persones vinculades a la
trama dels consells de participació de la vila o sectorials i finalment un àmbit més genèric
ciutadà que té a veure amb buscar fórmules de participació que permetin a qualsevol
persona que visqui a Vilassar per via convencional
convencional o per via electrònica coneguent les
propostes que es posen damunt de la taula pugui adreçar-se
adreçar se directament a l’Ajuntament o a
l’equip de redacció d’aquest pla d’actuació municipal a més del que serien altres espais
més presencials com l’audiència pública.
p
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Afegeix que tot això ha de quedar recollit en una proposta més metodològica que pugui ser
ben compresa i que es pugui esmenar i que l’objectiu és arribar al ple ordinari del mes de
novembre amb un Pla d’Actuació Municipal definitiu que sigui el document
doc
acompanyat
d’una memòria d’aquest procés de deliberació que ha de permetre veure en quins trams ha
estat d’acord, de quina manera s’han de calendaritzar les accions, assajar propostes a banda
de calendari d’hipòtesis pressupostàries i que es pugui votar
votar per trams aquest document o
per nivells d’acord, amb la qual cosa en alguns elements s’estaria d’acord i en altres no
però la memòria ha de poder explicar el procés de deliberacions i tot allò que d’alguna
manera o altre s’estimi finalment que no és possible
possible d’incloure en un Pla d’Actuació
Municipal pels motius que sigui.
Demana el marge de confiança mínim per donar curs al Pla d’actuació Municipal.
El Sr. Cusidó diu que estan a favor en moltes coses del Pla però que no deixa de ser un Pla
d’actuació Municipal
unicipal que és el reflexa de les propostes que ha fet l’equip de govern en el
seu programa electoral i que és una forma de tira-les
tira les endavant i de volguer-les
volguer
fer i
compartir amb la resta de grups.
Afegeix que hi ha coses que veuen d’un punt de vista diferent
diferent i diu que a veure si són
capaços de fer un full de ruta on tothom se senti integrat.
Anuncia que s’abstindran i proposa als altres grups de fer el treball d’afegir el que calgui.
Puntualitza que CIU anirà fent les aportacions pertinents.
La Sra. Àlvarez diu que des de la CUP s’han estat llegint aquest avantprojecte i que és un
proposta de l’equip de govern i manifesta la seva alegria davant aquest Pla d’Actuació
Municipal, ja que la CUP també ho portava al seu programa electoral.
Afegeix que hi ha molts
lts punts en comú amb el seu programa electoral, però sobre el que ha
dit l’alcalde d’aprovar el pla al mes de novembre pensen que és una mica just ja que si es
vol treballar amb tota la ciutadania, les entitats, les associacions i fer una bona feina, potser
pots
el termini hauria de ser una mica més llarg per què la gent hi participi.
Creuen que seran molt importants les aportacions que facin les entitats i que realment
siguin vinculants, és a dir que se les escolti i es duguin a terme.
Anuncia que votaran a favor
vor de la moció però afegeix que faran un sí crític i que intentaran
que dintre d’aquest Pla d’acció Municipal hi hagi el tema de la remunicipalització de
l’aigua i de l’auditoria ciutadana.
La Sra. Martín-Moreno dice que estan de acuerdo en algunos puntos
puntos y en otros no.
Anuncia que se abstendrá pero manifiesta que espera que se cuente con la ayuda de todos
para poder trabajar en el para poder hacer una Pla d’Actuació Municipal, en el que todos
puedan aportar su grano de arena.
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La Sra. Bosch diu que aquesta ponència reflexa la proposta d’ARA VILASSAR, la qual
estudiarà i mirarà quins punts tenen comú. Puntualitza que en principi han vist que en
tenen una quants en comú però que el volen estudiar amb més profunditat.
Manifesta que també creu que
que és molt important la municipalització de l’aigua i
l’autosuficiència energètica que són dos puns capdanls pel PSC.
L’alcalde dóna les gràcies pel marge de confiança i afegeix que pel que fa als elements de
contingut hi ha una part de programàtica del grup
grup que va guanyar les eleccions però vol
asegurar que s’han llegit el conjunt de programes de tots els grups i per tant el primer
document de ponència, inclou elements que han estat inclosos en altres programes i
puntualitza que no és la translació directa
directa del programa d’ARA VILASSAR.
Diu que està d’acord amb plantejar el límit de novembre, ja que creu que no s’hauria
d’anar més enllà de desembre per què sinó es perd molt de temps i hi haurà nadal pel mig.
Comenta que hi haurà un mes de setembre més mogut del compte i que no hi haurà
inconvenient en poder fer-ho
ho bé i arribar a desembre, ja que si es fa s’ha de fer bé i poder
arribar a tothom amb el màxim de capacitat d’interlocució.
Es compromet a fer arribar al conjunt de grups sobre comentar quin és el procés
pr
participatiu de manera clara i diàfana per saber quines són les regles del joc de la discussió
pública.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors
d’ARA VILASSAR,CUP i PSC i tres abstencions dels regidors de CIU
CIU i PP.

9.- Donar compte de l'informe de morositat del primer trimestre de 2015.
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al primer
trimestre de 2015, que figurava a l’expedient del Ple.

10.- Donar compte de l'informe
nforme de morositat del segon trimestre de 2015.
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al segon
trimestre de 2015, que figurava a l’expedient del Ple.

11.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
A continuació es dóna
na compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes d’abril que van del número D2015AJUN000248 al D2015AJUN000693 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2015AJUN000248

01/04/2015
Contractació d'un/a dinamitzador/a de comerç dins
el programa de la Diputació de Barce-lona
lona "Programa complementari
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D2015AJUN000249
D2015AJUN000250
D2015AJUN000251
D2015AJUN000252
D2015AJUN000253

D2015AJUN000254
D2015AJUN000255
D2015AJUN000256
D2015AJUN000257
D2015AJUN000258
D2015AJUN000259
D2015AJUN000260
D2015AJUN000261
D2015AJUN000262
D2015AJUN000263
D2015AJUN000264
D2015AJUN000265
D2015AJUN000266

D2015AJUN000267
D2015AJUN000268
D2015AJUN000269
D2015AJUN000270
D2015AJUN000271
D2015AJUN000272

de foment de l'ocupació local".
07/04/2015
Cessió de material pel dia 11/4/2015 pel mercat
d'intercanvi de la Immaculada
07/04/2015
Llicència d'obres menors per la instal·lació de línea
subterrània de baixa tensió al c/ Bilbao, 8.
07/04/2015
Parada informativa al Torrent Lloveras el proper
11/4/2015
07/04/2015
Llicència d'bres menors pel manteniment de
teulada al C.Narcis Monturiol,21
07/04/2015
Llicència d'obres menors per renovar terra de la
terrassa i tirar pared, retirar alumini i col·locar porta al parquing de l'
Av. Sant Sebastià,36
07/04/2015
Llicència d'obres per a reforma d'un bany al c/
Manuel Moreno, 20-24
07/04/2015
Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal,
corresponent al març de 2015
07/04/2015
Preu públic pels
ls serveis esportius municipals Can
Banús, corresponent a l'abril de 2015
07/04/2015
Taxa per Assistència al Casal del dia, corresponent
al març de 2015
08/04/2015
Ordre d'execució -substitució
substitució parcial d'un sostre al
c/ del Mercat, 908/04/2015
Ordre d'execució c/ Mestre Amadeu Vives, 5.
08/04/2015
Taxa Servei d'Atenció Domiciliària, corresponent al
març de 2015
09/04/2015
Reserva Pergola de Can Rafart, per a celebrar
festaa aniversari , el dia 8 de maig 2015 de 17 a 20 hores
10/04/2015
Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombreries i altres residus urbans domèstics, corresponent al
2015
10/04/2015
Permís per la celebració de l'Spartan
l'S
Race el
proper 11/4/2015 al Parc de Can Rafart.
10/04/2015
Acte presentació , espai públic El Mercat del
Carme, el dia 17 d'abril de 18 a 24 h.
10/04/2015
VII Mercat de 2a Mà, pel dia 26 d'abril de 2015 de
9:00 A 14:00 h.
10/04/2015
Expedient 02 de modificació del pressupost de
l'exercici de 2015 per generació de crèdit per la concessió d'una
subvenció per finançar les despeses dels cursos de formació
ocupacional 2014-2015.
10/04/2015
Autorització de pagaments a justificar.
10/04/2015
Recurs contra recàrrec liquidació plus vàlua
10/04/2015
Reclamació responsabilitat patrimonial , per danys
al vehicle 8695DPV
10/04/2015
Aprovar la relació
elació d'Intervenció I00928
13/04/2015
Anul.lació rebuts gimnàs
13/04/2015
Incorporació de romanents de crèdit al vigent
pressupost prorrogat de 2015.
23

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
D2015AJUN000273
D2015AJUN000274
D2015AJUN000275
D2015AJUN000276

D2015AJUN000277
D2015AJUN000278
D2015AJUN000279
D2015AJUN000280
D2015AJUN000281
D2015AJUN000282
D2015AJUN000283
D2015AJUN000284
D2015AJUN000285

D2015AJUN000286
D2015AJUN000287
D2015AJUN000288
D2015AJUN000289
D2015AJUN000290
D2015AJUN000291
D2015AJUN000292
D2015AJUN000293
D2015AJUN000294
D2015AJUN000295
D2015AJUN000296
D2015AJUN000297

13/04/2015
Preu públic per la prestació de serveis de la Gent
Gran de Can Rafart corresponent març de 2015
13/04/2015
Aprovar els padrons i liquidacions incloses en els
càrrecs generats en el mes de març de 2015.
13/04/2015
APROVACIÓ BESTRETA C00126/4
13/04/2015
Taxes per recollida, tractament i eliminació
d'escombreries i altres residus urbans comercials e industrials,
corresponent al 2015
13/04/2015
Excempció de l'Impost sobre Increment del Valor
del Terrenys de Naturalesa
14/04/2015
Aprovar la relació I00929 d'operacions de
l'Ajuntament.
14/04/2015
Permís i material celebració de la Vilatrail 2015.
14/04/2015
Cessió d'espais i material per la trobada d'escoltes
del 21 i 22/11/2015.
14/04/2015
Sol.licitud parada a la Plaça de la Vila per a vendre
tiquets i samarretes.
14/04/2015
APROVACIO BESTRETA C00178/2
14/04/2015
APROVACIO BESTRETA C00081/1
14/04/2015
Taxa Assistencia Centre Obert, 2on Trimestre 2015
14/04/2015
Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2015, per suplement de crèdit. Expedient de modificació
número 05_2015.
14/04/2015
Cessió de material per a la festa de presentació de
candidatura ARA
15/04/2015
Aprovar un pagament a justificar per finançar la
trobada dels puntaires.
15/04/2015
Cessió material pel VII Mercat de 2a Mà,el 26
d'abril de 2015 de 9:00 A 14:00 h.
15/04/2015
Aprovar un pagament a justificar per finançar
despeses del segon trimestre del casal de dia.
15/04/2015
Bestreta sol.licitada
15/04/2015
Expedient de devolució d'ofici de la tresoreria
municipal.
15/04/2015
Sol.licitud de practicar una nova liquidació relativa a
la llicència OMAJ201500003
16/04/2015
FORFAITING NUMERO 95936874
16/04/2015
Aprovar un pagament a justificar per finançar les
despeses de petita maquinària.
16/04/2015
Llicència d'obres per la instal·lació d'una escomesa
de gas al carrer Torras i Bages núm.22.
16/04/2015
Cessió de material per a la Festa Vertical els dies
8,9 i 10 de maig 2015
16/04/2015
Resolució d'al·legacions presentades per Plàstics
Castells, SA, les Sres. Anna, Montserrat i M. Rosa Llimona Botey, el
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D2015AJUN000298
D2015AJUN000299
D2015AJUN000300
D2015AJUN000301
D2015AJUN000302
D2015AJUN000303
D2015AJUN000304
D2015AJUN000305
D2015AJUN000306

D2015AJUN000307
D2015AJUN000308
D2015AJUN000309
D2015AJUN000310
D2015AJUN000311
D2015AJUN000312
D2015AJUN000313
D2015AJUN000314
D2015AJUN000315
D2015AJUN000316
D2015AJUN000317
D2015AJUN000318
D2015AJUN000319
D2015AJUN000320
D2015AJUN000321
D2015AJUN000322
D2015AJUN000323

Sr. Jaume Bosch i Ros i el Sr. Joan Alfons Cusidó Macià referents a
la fase d'informació pública de la memòria valorada de treballs de r
17/04/2015
Baixa de la taxa d'escombraries industrials per
cessament d'activitat.
17/04/2015
liquidació pressupost exercici 2014
17/04/2015
Aprovar la relació d'intervenció I00930.
I0093
17/04/2015
Prórroga llicència d'obres al c/ Murillo, 31
-OMEN201400002617/04/2015
Baixa de la taxa d'escombraries industrials
corresponent a la riera Salvet núm.77.
17/04/2015
Ajustament taxa escombreries
ries per no activitat local
c/ M. Moreno, 31
17/04/2015
Anul·lació de la taxa d'escombraries industrials.
17/04/2015
Exempció taxa d'escombraries 2015.
17/04/2015
L'excempció del rebut de Taxes d'Escombraries
d'Escombrar de
les instal.lacions de Can Nolla, per haver fet contracte amb una
empresa de recollida de residus.
17/04/2015
Revisió del rebut de Taxes de comerços i servei.
Local tancat.
17/04/2015
Donar de baixa les Taxes d'escombraries
d'escom
del c/
Mercat,7 per baixa d'activitat.
17/04/2015
Sol.licita quedar exonerats del pagament de la
recollida d'esconbreries
17/04/2015
Comuniciació contracte retirada residus empresa i
sol.licitud baixa taxa per 2015.
17/04/2015
Anul.lació del rebut d'escombraries de la finca del
Blanqueig, per tenir un servei particular de recollida.
17/04/2015
Exempció de la taxa de recollida d'escombraries pel
2015.
17/04/2015
Canvi de la taxa d'escombraries del carrer Sant
Genís núm.9.
17/04/2015
Cessió per l'espai públic de la Pèrgola de Can Rfart
, pel dia 25 d'abril de 2015 de 17:00 a 21:00 h.
17/04/2015
17/04/2015
Inici ordre d'execució c/ Rafael de Casanova, 24 bx.
20/04/2015
BESTRETA SERVEIS SOCIALS 127/4
20/04/2015
Restabliment de la legalitat urbanística i proposta
d'ordre d'enderroc al c/. Murillo, 31
20/04/2015
Aprovar una pagament a justificar per finançar una
pantalla informativa.
21/04/2015
Autorització per ocupació de la via pública amb
parades per a la venda de llibres i roses
21/04/2015
Liquidació del Pressupost de l'Ajuntament
l'Aju
de
Vilassar de Dalt de l'exercici de 2014
21/04/2015
Llicència per a la Tinença de Gossos potencialment
perillosos.
21/04/2015
Documentació per sol.licitar llicència de Gos
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D2015AJUN000324
D2015AJUN000325
D2015AJUN000326

D2015AJUN000327
D2015AJUN000328
D2015AJUN000329

D2015AJUN000330
D2015AJUN000331

D2015AJUN000332
D2015AJUN000333

D2015AJUN000334
D2015AJUN000335
D2015AJUN000336
D2015AJUN000337
D2015AJUN000338
D2015AJUN000339
D2015AJUN000340
D2015AJUN000341
D2015AJUN000342
D2015AJUN000343
D2015AJUN000344
D2015AJUN000345
D2015AJUN000346

Potencialment Perillós
21/04/2015
Pagament de serveis extraordinaris a personal del
pavelló de febrer i març de 2015.
21/04/2015
Anul·lació del decret D2015AJUN000299
22/04/2015
Sol.licitud per la cessió d'un espai públic, la Pergola
de Can Rafart,
rt, el dia 28 de juny de 2015 de 10:00 a 18:OO per a
celebrar Dinar de Germanor de la AAVV
22/04/2015
Reconeixement antiguitat
22/04/2015
Suspensió cautelar i immediata obres a l' Av. Sant
Sebastià,36 per no ajustar-se a llicència
22/04/2015
L'excempció del rebut de Taxes d'Escombraries de
les instal.lacions de Riera de Targa, 47 per haver fet contracte amb
una empresa de recollida de residus.
22/04/2015
Aprovació de les fitxes descriptives dels llocs de
treball de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
22/04/2015
Execució de sentències del Jutjat Social núm.1 de
Mataró 47/2015 de data 9 de març de 2015 referents a l'extensió dels
efectes de la STSJ de Catalunya, Salaa Contenciosa-Administrativa,
Contenciosa
núm. 541/2013.
22/04/2015
APROVACIO BESTRETA SERVEIS SOCIALS
C00179/2
22/04/2015
Aprovar un pagament a justificar per finançar les
despeses de la connexió de la xarxa entre Can Pons i el Camí de
Mataró.
22/04/2015
Autorització de pagaments a justificar.
22/04/2015
Sol.licitud préstec.
22/04/2015
Sol.licitud de bestreta de nòmina
22/04/2015
Aprovar una pagament a justificar per finançar
despeses de la festa major dels Sants Màrtirs.
22/04/2015
Aprovar la relació I00931 d'Intervenció.
24/04/2015
Permís i material per la celebració del Vilabars
2015.
24/04/2015
Llicència d'obres menors
nors per reparació parcial de
coberta i façana al C. Sant Antoni, 24.
24/04/2015
Llicència d'oberes menors per reformar de cambra
de bany i cuina.
24/04/2015
Llicència d'bres menors per la reparació esquerda a
la façana del Carrer Sant Joan, 11
24/04/2015
Llicència d'bres menors per a fer tancat d'una part
de la finca i col.locar barri.
24/04/2015
Llicència d'obres menors per a modificar rampa
garatge de l'Av. Mare de Déu de la Cisa, 18
24/04/2015
Llicència d'bres menors per a construir una piscina
al c/ Joan Maragall, 20
24/04/2015
Llicència d'obres menors per reparació arrebosat

26

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

D2015AJUN000347
D2015AJUN000348
D2015AJUN000349
D2015AJUN000350

D2015AJUN000351
D2015AJUN000352
D2015AJUN000353
D2015AJUN000354
D2015AJUN000355
D2015AJUN000356
D2015AJUN000357
D2015AJUN000358
D2015AJUN000359
D2015AJUN000360
D2015AJUN000361
D2015AJUN000362
D2015AJUN000363
D2015AJUN000364
D2015AJUN000365
D2015AJUN000366
D2015AJUN000367
D2015AJUN000368
D2015AJUN000369
D2015AJUN000370
D2015AJUN000371

porta garatge
24/04/2015
Llicència d'obres menors per reforma a l'Av.Santa
Maria, 49
24/04/2015
Llicència d'obres menors per aixecar envà divisori a
l'habitatge del carrer de l'Alguer núm.17.
24/04/2015
Llicència d'obres menors reforma de bany al c/ de
la Sort, 23
24/04/2015
Aprovar un pagament a justificar per finançar
l'assegurança dels Diabòlics Anònims per la festa major dels Sants
Màrtirs.
27/04/2015
Aprovar la relació d'Intervenció I00932
27/04/2015
Ordre d'execució marquesina
uesina c/ Mestre Viladrosa,
10
27/04/2015
Sol.licita parada per a la festa major dels sants
martirs
27/04/2015
Sol.licita parada per a la festa major dels sants
martirs
27/04/2015
Parada atraccions festa major
ajor local Sant martirs
LLits elastics
27/04/2015
Parada atraccions festa major local Sant martirs
Infables
27/04/2015
Sol.licitud atracció tren Dimoni Festa Major Sants
Martirs
27/04/2015
Sol.licita parada
ada festa major Sants Martirs - Tiro
27/04/2015
Atracció de parada "siempre toca" per la Festa
Major dels Sants Màrtirs 2015.
27/04/2015
Atracció BABY VOLADOR INFANTIL, festa major
Sants Martirs
27/04/2015
Churreria Bar per a la festa major dels Sants
Martirs
27/04/2015
Parada per la Festa Major dels Sants Màrtirs 2015.
27/04/2015
Autorització dinar veïns carrer M. Amadeu Vives dia
3/5/15
27/04/2015
Constitució
tució de bestreta del Casal de la Gent Gran
de Can Rafart.
27/04/2015
Aprovar un pagament a justificar per finançar les
despeses de la Festa Major dels Sants Màrtirs 2015.
27/04/2015
Anul·lació del decret D2015AJUN000326
27/04/2015
Aprovació dels dies de vacances de l'estiu del
personal de l'Ajuntament
27/04/2015
Aprovació de l'estructura organitzativa de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
27/04/2015
Permís tinença de gos potencialment
encialment perillós.
27/04/2015
Parada xurreria festa major de Sants Martirs
27/04/2015
Parada de pesca d'ànecs per la Festa Major dels
Sants Màrtirs 2015.
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D2015AJUN000372
D2015AJUN000373
D2015AJUN000374
D2015AJUN000375
D2015AJUN000376
D2015AJUN000377

D2015AJUN000378
D2015AJUN000379
D2015AJUN000380
D2015AJUN000381
D2015AJUN000382
D2015AJUN000383
D2015AJUN000384
D2015AJUN000385
D2015AJUN000386
D2015AJUN000387
D2015AJUN000388
D2015AJUN000389
D2015AJUN000390
D2015AJUN000391
D2015AJUN000392
D2015AJUN000393
D2015AJUN000394

27/04/2015
Parada per l'atracció de pista de cotxesper
cotx
la Festa
Major dels Sants Màrtirs 2015.
27/04/2015
Parada per l'atracció de baby infantil per la Festa
Major dels Sants Màrtirs 2015.
27/04/2015
Sol.licita permís parada atracció sants Martirs 2015
27/04/2015
Sol.licita instal.lar atracció e fira Diver Roler per a la
festa major de Sants Martirs
27/04/2015
Llicència d'obres per instal·lació d'escomesa al c/
Artail, 23.
27/04/2015
Llicència d'obres per instal·lació d'escomesa
d'
al c/
Doctor Trueta. 15
28/04/2015
Ordre d'execució c/ Sant Antoni, 4
28/04/2015
Mesura provisional de suspensió d'ús sense
llicència al c/ Rafael de Casanova, 24 bx.
04/05/2015
Prórroga per finatlizar
tlizar les obres al c/ Cadí, 25
(OMAJ2012000007).
04/05/2015
Acord d'incoació núm.15013984 del 27 de març de
2015
04/05/2015
Renúncia llicència i devolució de la taxa cobrada
per llicència menor OMEN2014000047
04/05/2015
Llicènica d'obres per Reforma de cambra de bany
al c/ Joan de la Cierva núm.15 Pis Local porta 14.
04/05/2015
Llicencia d'obres per rehabilitació de bany al
c/Mestre Lluis Millet,7,
04/05/2015
Llicencia d'obres per a canvi de terra, cuina i bany
al c/ Mare de Déu Monserrat, 4 bx 2n.
04/05/2015
Llicència d'obres de canvi de banyera al c/Joan
Salvat Papasseit,1 A bxs 3a.
04/05/2015
Llicència d'obres Menors per reparació Jardinera
exterior accés garatge i arrebossar parets al c/ Salvador Espriu, 19
04/05/2015
Aprovació inicial del conveni de col·laboració amb
el Centre d'Estudis Da Vinci.
05/05/2015
Preu public Serveis Esportius Can Banus,
corresponent a Maig 2015
05/05/2015
Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal,
corresponent a l'abril de 2015
05/05/2015
Cessió de material pel Futbolmix al camp d'esports
municipal el dia 20 de juny de 2015
05/05/2015
Aprovació relació d'intervenció I00933.
06/05/2015
APROVACIÓ BESTRETA SERVEIS SOCIALS
C00128/4
06/05/2015
Inici i aprovació de l'expedient de contractació de
les obres de reparació de desperfectes en estacions transformadores
situades dins el polígon industrial PP12-Riera
Riera Vilassar de Vilassar de
Dalt.
28

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
D2015AJUN000395
D2015AJUN000396
D2015AJUN000397
D2015AJUN000398
D2015AJUN000399
D2015AJUN000400
D2015AJUN000401
D2015AJUN000402

D2015AJUN000403

D2015AJUN000404
D2015AJUN000405
D2015AJUN000406
D2015AJUN000407

D2015AJUN000408
D2015AJUN000409
D2015AJUN000410
D2015AJUN000411
D2015AJUN000412
D2015AJUN000413
D2015AJUN000414
D2015AJUN000415

D2015AJUN000416
D2015AJUN000417
D2015AJUN000418
D2015AJUN000419

06/05/2015
Cessió Pèrgola de Can Rafart pel dia 24/5/2015.
07/05/2015
Taxa per Assistència al Casal del dia, abril 2015
07/05/2015
Ordre d'execució parcel·la de l'Av. de la Cisa, 46
07/05/2015
Taxa Servei Atenció Domiciliària, març de 2015
07/05/2015
MODIFICACIO DE CREDIT PRESTEC LA MASSA
2015
07/05/2015
Taxa Ocupació Terrenys Mercat Setmanal, 2n.
trimestre
07/05/2015
Aprovar la relació I00934 d'operacions
d'intervenció.
08/05/2015
Aprovació de la llista provisional d'admesos i
exclosos del procés selectiu per la constitució
tució d'una Borsa de treball
de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i designació dels membres del
tribunal qualificador.
08/05/2015
Resolució d'al·legacions presentades pel Sr. Joan
Alfons Cusidó i Macià referents a la fase d'informació pública de
Projecte d'obres de condicionament i reparació de la Nau Vella de
Can Manyer i aprovació definitiva del projecte.
08/05/2015
Cessió d'un espai públic a la Pl. 11 de setembre el
dia 16 de maig i material
08/05/2015
PRESTEC AL CONSORCI DEL CENTRE
TEATRAL I CULTURAL LA MASSA
08/05/2015
Serveis extraordinaris i plusos Policia Local. Mes
ABRIL 2015.
08/05/2015
Autorització de la instal·lació d'un by-pass
by
amb
reguladora a la Riera Salvet,
vet, cantonada c/ Àngela Parera, per dur a
terme la neteja del dipòsit gran de Vilassar de Dalt, i de l'aplicació del
seu cost a tarifes.
08/05/2015
Aprovar els padrons i liquidacions incloses en els
càrrecs generats en el mes d'abril de 2015.
08/05/2015
Ordre d'execució parcel·la de l'Av. de la Cisa, 44
08/05/2015
Ordre d'execució parcel·la de l'Av. De la Cisa, 42
08/05/2015
Advertiment caducitat OMEN2014000061
08/05/2015
Aprovació relació intervenció I00937
08/05/2015
Aprovació de la relació intervenció I00936
08/05/2015
Aprovació relació intervenció I00935
11/05/2015
Aprovació del conveni amb la Coorporación
Empresarial Emesa,
mesa, SL per a l'organització del Festival REVELA-T
REVELA a
Cal Garbat.
11/05/2015
Aprovació del conveni amb l'Associació Fotogràfica
Espaifoto per a la coorganització del Festival REVELA-T.
REVELA
11/05/2015
Anul·lació del Decret d'Alcaldia
caldia número 403 de data
8 de maig de 2015.
11/05/2015
Cessió d'un espai públic als Forns Romasn de la
Fornaca ,el dia 17 de maig de 20:00 A 22:00 h. i material
11/05/2015
Cessió d'un espai públic als Jardinets Anton Feliu ,
per actes de campanya electoral , el dia 22 de maig i material.
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D2015AJUN000420
D2015AJUN000421
D2015AJUN000422

D2015AJUN000423
D2015AJUN000424
D2015AJUN000425
D2015AJUN000426
D2015AJUN000427
D2015AJUN000428
D2015AJUN000429
D2015AJUN000430
D2015AJUN000431
D2015AJUN000432
D2015AJUN000433
D2015AJUN000434

D2015AJUN000435
D2015AJUN000436
D2015AJUN000437
D2015AJUN000438
D2015AJUN000439

D2015AJUN000440
D2015AJUN000441
D2015AJUN000442
D2015AJUN000443

12/05/2015
Aprovació de la relació intervenció I00938
12/05/2015
PJ FESTA DELS SERVEIS ESPORTIUS
MUNICIPALS
12/05/2015
Resolució d'al·legacions presentades pel Sr. Joan
Alfons Cusidó i Macià referents a la fase d'informació pública de
Projecte d'obres de condicionament i reparació de la Nau Vella de
Can Manyer i aprovació definitiva del projecte.
14/05/2015
Cessió del
el polisportiu pel campus d'estiu 2015.
14/05/2015
Serveis extraordinaris i conceptes remunerables
Policia Local
14/05/2015
Comunicació baixa activitat llibreria carrer de la
Sort, 23
14/05/2015
Cessió de material als Jardinets Anton Feliu per
actes de campanya electoral el dia 22 de maig.
14/05/2015
Cessió de material per concert als Forns Romans el
dia 17 de maig
14/05/2015
Cessió material per acte de campanya a l'era de
Can Rafart el dia 17/05/2015.
14/05/2015
Cessió material per acte a la Plaça 11 de setembre
el dia 16 de maig
14/05/2015
Cessió material per acte agrupament el proper
16/5/2015 a l'Espai Cívic Les Escoles
14/05/2015
Aprovar la relació I00939
15/05/2015
Festa d'aniversari a la Pergola de Can Rafart , pel
dia 6 de setembre de 9 a 14 h.
15/05/2015
Pagament de serveis extraordinaris a personal del
pavelló d'abril de 2015.
15/05/2015
Cessió d'un espai públic al Parc de Can Rafart, el
dia 12 de juny de 2015 de 15:00 a 02:00 de la matinada, per la
celebració de la festa de Fi de Curs
15/05/2015
Permís per la celebració d'una arrossada al carrer
Dr.Trueta el proper 17/05/2015.
15/05/2015
BESTRETA SSTT 180/02
15/05/2015
Donar de baixa el Gual del c/Ignasi Bufala, 17-25
17
Local A
15/05/2015
Donar de baixa l'entrada del c/ Sant Jaume,11
15/05/2015
Llicència d'obres menors per reparar façana
principal, canvi de tres finestres i porta d'entrada i pintar al c. Mestre
Viladrosa, 6.
15/05/2015
Llicència d'obres per a reformar una cuina i safreig
al Carrer Joan Maragall, 11
15/05/2015
Canvi d'instructor de l'expedient de responsabilitat
patrimonial.
15/05/2015
Canvi d'instructor en expedient de responsabilitat
patrimonial.
15/05/2015
Comissió de serveis policia local.
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D2015AJUN000444

D2015AJUN000445
D2015AJUN000446
D2015AJUN000447
D2015AJUN000448
D2015AJUN000449
D2015AJUN000450
D2015AJUN000451
D2015AJUN000452
D2015AJUN000453
D2015AJUN000454
D2015AJUN000455
D2015AJUN000456
D2015AJUN000457
D2015AJUN000458
D2015AJUN000459

D2015AJUN000460
D2015AJUN000461
D2015AJUN000462
D2015AJUN000463
D2015AJUN000464
D2015AJUN000465
D2015AJUN000466
D2015AJUN000467
D2015AJUN000468

15/05/2015
DECRET RECTIFICACIÓ AL DECRET DE
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT NÚMERO
299/2015
15/05/2015
Retorn dels tributs corresponents a la part no
executada de les obres al c/ Barcelona, 9 (OMEN2014000041)
15/05/2015
Llicencia d'obres per a l'obertura d'una rasa per a
instal.lar escomesa al c/ Narcís Monturiol, 6.
18/05/2015
Llicència d'obres per obrir una rasa per a la
instal·lació d'una canonada al c/ Torras i Bages,27
18/05/2015
Llicència d'obres per obertura rasa per instal·lació
d'escomesa de gas al c/ Tarragona, 58
18/05/2015
Llicència d'obres per l'obertura d'una rasa per
instal.lació escomesa c/ Tarragona, 48.
18/05/2015
Adjudicació arma reglamentaria.
18/05/2015
Concessió de permís retribuït.
18/05/2015
Contractació de serveis d'auditoria de la
digitalització del primer fons de l'Arxiu del marquès de Barbarà
19/05/2015
Reclamació patrimonial per caiguda a la via
pública.
19/05/2015
Reclamació patrimonial per caiguda al carrer.
19/05/2015
AUTORITZACIO PJ PER FINANÇAR SORTIDA A
LA GRANJA DE LA LLAR D'INFANTS
19/05/2015
AUTORITZACIO
UTORITZACIO PJ HOMENATGE A LA VELLESA
19/05/2015
Declaració cost real obra
19/05/2015
Expedient OT052015 de devolució d'ofici de la
tresoreria municipal.
19/05/2015
Modificació del pressupost de l'Ajuntament
l'Ajuntame per
l'exercici 2015, per suplement de crèdit. Expedient de modificació
número 07_2015.
20/05/2015
Aprovació del conveni amb la Coorporación
Empresarial Emesa, SL per a l'organització del Festival REVELA-T
REVELA a
Cal Garbat.
20/05/2015
Aprovació del conveni amb l'Associació Fotogràfica
Espaifoto per a la coorganització del Festival REVELA-T.
REVELA
20/05/2015
Cessió del local de l'Estrella pel proper 24 de maig
per tal de fer el seguiment de la jornada electoral.
20/05/2015
Cessió material pel dia 24 de maig.
20/05/2015
Cessió material per acte electoral el dia 22/05/2015
20/05/2015
Cessió de material pel dia 27 de maig de 2015, de
10:00 a 16:00 per a la celebració d'un concurs de truites i butifarres
20/05/2015
Cessió material per sopar solidari per celebrar el
20è aniversari de l'associació Vilassar contra el
Càncer, el dia 15 de maig al Mercat del Carme.
20/05/2015
Cessió material per acta final de campanya dia
22/5/2015 a la plaça 11 de setembre Ciu + CEV
20/05/2015
Inici i aprovació de l'expedient de contractació de
les obres de treballs de condicionament i reparació de la nau vella de
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D2015AJUN000469
D2015AJUN000470
D2015AJUN000471
D2015AJUN000472
D2015AJUN000473
D2015AJUN000474
D2015AJUN000475

D2015AJUN000476
D2015AJUN000477

D2015AJUN000478
D2015AJUN000479
D2015AJUN000480
D2015AJUN000481
D2015AJUN000482

D2015AJUN000483
D2015AJUN000484
D2015AJUN000485
D2015AJUN000486
D2015AJUN000487
D2015AJUN000488
D2015AJUN000489
D2015AJUN000490
D2015AJUN000491

Can Manyer a Vilassar
ar de Dalt fase 2 i part de fase 3.
20/05/2015
Llicència retribuida pel dia 21 de maig de 2015
21/05/2015
Recurs a la taxa d'escombraries del local del carrer
Barcelona núm.2.
21/05/2015
Preu públic per la prestació de serveis de la Gent
Gran de Can Rafart corresponent abril de 2015
21/05/2015
Aprovar les bestretes de Serveis Socials C00129 i
C00130
21/05/2015
Aprovar la relació C00181 de bestreta de Serveis
Tècnics
22/05/2015
Aprovar la relació I00940 d'operacions de
l'Ajuntament.
22/05/2015
Aprovació cànon de concessió presentat per Sorea
S.A., corresponent al quart trimestre de 2014 i primer trimestre de
2015.
22/05/2015
LLicència gos potencialment perillòs al c/ Santiago
Rosiñol, 8
22/05/2015
Inici i aprovació de l'expedient de contractació de
les obres de treballs de condicionament i reparació de la nau vella de
Can Manyer a Vilassar de Dalt fase 2 i part de fase 3.
22/05/2015
Sol.licitud per la cessió d'un espai públic, la Pergola
de Can Rafart, el dia 28 de juny de 2015 de 10:00 a 18:OO per a
celebrar Dinar de Germanor de la AAVV
22/05/2015
Cessió de Can Rafart i material per la celebració de
la festa de fi de curs de l'escola el 13/6/2015.
26/05/2015
Bestreta de nòmina.
26/05/2015
Retorn fiança OMAJ2011000004
26/05/2015
Correcció d'una errada material a les tarifes
tarife de
l'Ordenança Municipal 2015, reguladora del Preu Públic pels Serveis
Esportius Municipals Can Banús
28/05/2015
Cessió d'un espai públic al Mercat del Carme, per
una formació organtizada per la Federació de Diables de Catalunya,el
dia 13 de juny de 2015
28/05/2015
Cessió de material per la celebració de la festa de
Fi de Curs al Parc de Can Rafart el dia 12 de juny de 2015
28/05/2015
Prórroga de la llicència d'obres OMEN2014000050
al c/ Francesc i Benet Artigas, 4
28/05/2015
Cessió de material per a la celebració del Sopar
85è aniversari Escola Francesc Macià el dia 29 de maig de 2015.
28/05/2015
Cessió de material per a la festa de fi de curs a
l'escola Francesc Macià
28/05/2015
Cessió de material per la celebració de la festa de fi
de curs a Can Rafart el 13/06/205
28/05/2015
Aprovr la bestreta de Serveis Tècnics C00182.
28/05/2015
Preu public Serveis Esportius Can Banus, Juny
2015
28/05/2015
Aprovar la relació I00941 d'operacions de
l'Ajuntament.
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D2015AJUN000492

D2015AJUN000493
D2015AJUN000494
D2015AJUN000495
D2015AJUN000496
D2015AJUN000497
D2015AJUN000498

D2015AJUN000499
D2015AJUN000500
D2015AJUN000501
D2015AJUN000502
D2015AJUN000503

D2015AJUN000504
D2015AJUN000505
D2015AJUN000506
D2015AJUN000507
D2015AJUN000508
D2015AJUN000509
D2015AJUN000510
D2015AJUN000511
D2015AJUN000512
D2015AJUN000513
D2015AJUN000514
D2015AJUN000515
D2015AJUN000516

28/05/2015
Cessió de material per a la celebració de l'acte de
graduació dels alummnes de 4t de ESO a l'Escola Sant Jordi, el dia
13 de juny
01/06/2015
Ordre d'execució - placa metraquilat a la teulada al
c/ Mestre Amadeu Vives, 5
01/06/2015
Compensació de deutes
01/06/2015
Llicències d'obres menors per repicar els baixos per
humitats al c/.Murcia, 5 bx.
01/06/2015
Llicència d'obres per la instal·lació d'una piscina
particular prefabricada a Can Roura (c/ Joan Alavedra, 6)
01/06/2015
Llicència d'obres menors per la construcció d'una
tanca separació finques al c/ Girona, 17-19
01/06/2015
Llicència d'obres menors per a col·locar gelosia a la
tanca del límit de parcel·la amb el carrer i reparació de teules al c/
Jaume I, 8.
01/06/2015
Llicència d'obres menors per reforma de cambra
cambr
bany al c/ Comerç, 14
02/06/2015
Llicència d'obres per la contrucció d'una piscina al
c/ Girona, 17.
02/06/2015
Llicència d'obres per la construcció de piscina al c/
Doctor Fleming, 13.
02/06/2015
Llicència
cia d'obres menors per reparació d'esquerdes
a la façana del c/Canyamar - Vidal i Baraquer 9
02/06/2015
Llicència d'obres per a localitzar desaigua general
C.LLuis Folch i Camarasa
02/06/2015
Llicència d'obres menors per reforma a la cambra
de bany canvi de banyera a dutxa al c/ del Nord, 12 2n. 1a.
02/06/2015
Baixa de la taxa d'escombraries comercials per
cessament de l'activitat.
02/06/2015
ACCEPTACIÓ DE CÀRRECS MAIG 2015
02/06/2015
AUTORITZACIO PAGAMENT A JUSTIFICAR
DESPESES TERCER TRIMESTRE BIBLIOTECA
02/06/2015
Ajornament en voluntària de liquidació d'obres.
04/06/2015
Reclamació de responsabilitat patrimonial.
04/06/2015
Llicència d'obres per obrir 1 rasa per a la
instal·lació d'1 escomesa de gas c/ Folch i Torres, 13.
04/06/2015
Llicència d'obres per l'obertura de rasa per la
instal·lació d'1 escomesa de gas al c/ Pompeu Fabra, 11 bis.
bis
04/06/2015
Llicència d'obres per obertura d'una rasa per la
instal·lació d'una canonada de gas al carrer Tarragona núm.11.
04/06/2015
Llicència d'obres per l'obertura d'una rasa per la
instal·lació d'una canonada de gas al c/ Joan Maragall núm.10.
04/06/2015
Llicencia d'obres per a obrir 1 rasa per a la
instal.lació d'una escomeda C.Llobatera, 6
04/06/2015
Llicència d'obres per l'obertura i reparació de rasa i
estesa de línia subterrània per a nou subministrament al c/ Marina, 4.
04/06/2015
Llicència d'obres per obrir rasa per instal·lació
d'escomesa de gas al c/ Céllecs, 21.
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D2015AJUN000518
D2015AJUN000519
D2015AJUN000520
D2015AJUN000521
D2015AJUN000522
D2015AJUN000523
D2015AJUN000524
D2015AJUN000525
D2015AJUN000526
D2015AJUN000527
D2015AJUN000528

D2015AJUN000529
D2015AJUN000530
D2015AJUN000531
D2015AJUN000532

D2015AJUN000533
D2015AJUN000534
D2015AJUN000535
D2015AJUN000536
D2015AJUN000537
D2015AJUN000538
D2015AJUN000539
D2015AJUN000540
D2015AJUN000541

04/06/2015
Llicència d'obres per obertura de rasa per
instal·lació d'escomesa de gas carrer Doctor Trueta, 22
04/06/2015
Sol.licitud de fraccionament de tributs.
04/06/2015
Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal,
maig de 2015
04/06/2015
Retorn fiança llicència d'obres majors
majo al c/ Pons i
Arenas, 4.
04/06/2015
Baixa de la taxa de residus comercials per
tancament de negoci.
04/06/2015
Aprovació cànon de concessió presentat per Sorea
corresponent al tercer trimestre de 2014.
04/06/2015
Modificacio de la Taxa d'escombraries del c/ Sant
Jaume, 11
05/06/2015
Ús pavelló dies 6 i 7 de juny per torneig
05/06/2015
Autorització revetlla de Sant Joan, pge. Lloveras
05/06/2015
Festa del comerç a plaça de la Vila i Manuel
Moreno dia 27/6/2015
05/06/2015
Retorn fiança de gestió de residus de les obres
OMAJ2011000004 al c/ del Nord, 9.
05/06/2015
Llicència d'obres per l'obertura i reposició de rasa i
estesa de línia subterrània a l'Av. Comtal per substitució de cable
conductor.
05/06/2015
Ús pavello per campus estiu juny-juliol
juny
05/06/2015
Declaració cost real final obra projecte reforma
entitat bancària
05/06/2015
Festa aniversari pèrgola Can Rafart dia 11/7/2015
05/06/2015
Cessió de l'espai públic Parc de Can Rafart per a la
Celebració del Festival de fotografia anàlogica i diferents espais de
Vilassar, els dies 19,20,i 21 de juny de 2015 i material.
05/06/2015
Cessió d'un espai públic, plaça 11 de setembre pel
dia 11 de setembre de 7:00 a 22:00 h. per a la celebració de la
megadiada infantil.
05/06/2015
Retenció de retribucions d'un treballador per
manament judicial.
05/06/2015
Reconeixement serveis prestats.
05/06/2015
Baixa liquidació taxa instal.lació atracció Festa
Major Sts. Màrtirs
05/06/2015
Autorització hores de serveis especials a Mieke
Gerritsma pel Servei d'assessorament a l'Hospital de Sant Pere.
05/06/2015
Procediment sancionador derivat d'una infracció de
l'ordenança municipal sobre la convivència ciutadana.
05/06/2015
Cessió de l'espai públic de la Pègola de Can Rafart,
per a la celebració d'una festaq aniversari, el dia 27 de juny de 2015,
de 11 a 14 h.
05/06/2015
Fira comercial i sopar a la fresca amb música,
Shopping Night dia 25/07/2015 plaça de la Tela
05/06/2015
Cessió d'un
'un espai públic a la Plaça de la Vila,
devant de la tintoreria, per posar una carpa informativa del Festival
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D2015AJUN000542
D2015AJUN000543
D2015AJUN000544
D2015AJUN000545
D2015AJUN000546
D2015AJUN000547
D2015AJUN000548
D2015AJUN000549
D2015AJUN000550
D2015AJUN000551
D2015AJUN000552
D2015AJUN000553
D2015AJUN000554
D2015AJUN000555
D2015AJUN000556
D2015AJUN000557
D2015AJUN000558
D2015AJUN000559
Tresoreria C00082/1
D2015AJUN000560
D2015AJUN000561
D2015AJUN000562
D2015AJUN000563
D2015AJUN000564
D2015AJUN000565
D2015AJUN000566
D2015AJUN000567

Reve't, els dies 19, 20 i 21 de juny de 2015.
05/06/2015
Cessió de l'espai públic de la Plaça de la Vila, per
poder aparcar en l'acta
'acta d'inaguració Festival Rvela't, el dia 19 de juny
de 2015, de 18 :00 a 22:00 h.
08/06/2015
Devolució recàrrec i costes rebut taxa entrada
vehicles executiva 2014
08/06/2015
Festa aniversari pèrgola Can Rafart dia 19/6/2015
19/
08/06/2015
Taxa Servei Atenció Domiciliària, maig de 2015
08/06/2015
Retorn fiança d'obres OMAJ2011000004 - c/ Nord,
9
08/06/2015
Declaració cost real execució OMEN2015000015
08/06/2015
Modificació liquidació taxa per instal.lació atracció
festa major Sts. Màrtirs 2014
08/06/2015
PJ DESPESES FORMACIÓ AEFA
10/06/2015
Autorització d'ocupació de via pública per a la
col·locació de caseta de venda de productes
roductes pirotècnics.
10/06/2015
Pagament de serveis extraordinaris a personal del
pavelló de maig de 2015.
10/06/2015
Aprovar la relació de bestreta C00183 de Serveis
Tècnics.
10/06/2015
Aprovar la relació C00131 de bestreta de Serveis
Socials
11/06/2015
Ampliació de l'horari per la festa de final de curs del
proper 13/6/2015 a Can Rafart.
11/06/2015
Fotocopiadora multifunció b/n per a la Piscina
Municipal.
11/06/2015
Relació serveis extraordinaris Policia Local mes
maig 2015
11/06/2015
Aprovar la relació I00942 de despeses.
11/06/2015
sol.licitud prorrateig taxa recollida d'escombraries
11/06/2015
Aprovació de la relació de reposició bestreta
11/06/2015
Instal·lació d'una estació base de telefonia mòbil al
polígon 6 parcel·la 18
11/06/2015
Aprovacio de conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i la Illa Fantasia.
11/06/2015
Cessió de l'espai públic de la Pergola de Can
Rafart, per a celebrar una festa el dia 14 de juny de 11 a 17 h.
11/06/2015
Cessió de 10 tanques metàl·liques per a celebrar
torneig de futbol els dies 13 i 14 juny 2015
11/06/2015
Cessió material festa final de curs alumnes de 6è el
dia 19/6/2015.
12/06/2015
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència
12/06/2015
Sol.licitud de declaracióó de caducitat i devolució de
la taxa de retirada del vehicle
12/06/2015
Ocupació via pública restaurant La Locanda del
35

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

D2015AJUN000568

D2015AJUN000569
D2015AJUN000570
D2015AJUN000571

D2015AJUN000572
D2015AJUN000573
D2015AJUN000574

D2015AJUN000575
D2015AJUN000576
D2015AJUN000577

D2015AJUN000578
D2015AJUN000579
D2015AJUN000580

D2015AJUN000581
D2015AJUN000582
D2015AJUN000583
D2015AJUN000584
D2015AJUN000585
D2015AJUN000586
D2015AJUN000587

Leon d'Oro
15/06/2015
Inici i aprovació de l'expedient del contracte del
subministrament (mitjançant rènting) i muntatge d'un sistema de vídeo
- vigilància i seguretat per a la protecció de la instal·lació del camp de
futbol municipal "Vallmorena" de Vilassar de Dalt; i la sev
15/06/2015
Aprovació de conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament i Matinee Group.
15/06/2015
Modificacions del contracte del Sr. José Luís
Cristofalo Vidal
15/06/2015
Modificació de la tarificació de la taxa per reserva
de via pública en horari diürn del carrer Manel Ventura Campeny
núm.4.
16/06/2015
Renovació de la sol·licitud d'alta del servei
e-NOTUM
NOTUM del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya per a
l'ús de les notificacions electròniques.
16/06/2015
Arxiu ordre d'execució per risc de ruïna al c/. Sant
Joan, 11.
16/06/2015
Adhesió al conveni de col·laboració entre
Ajuntaments, Consells Comarcals i les Agrupacions de Defensa
Forestal (ADF) per a la participació al Pla d'Informació i vigilància
contra els incendis forestals 2015.
16/06/2015
Autorització pagament a justificar per finançar
despeses a joves
16/06/2015
Autorització pagament a justificar despeses
destinades a joves maig-juny-juliol
16/06/2015
Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2015, per transferència i suple-ment
ment de crèdit. Expedient de
modificació número 10_2015.
16/06/2015
Modificació de crèdit 9 del pressupost 2015 per
transferència al servei de grua extern.
16/06/2015
Festa aniversari dia 20/6/2015 carrer Pau Piferrer
davant núm 11
16/06/2015
Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2015, per transferència
ransferència de crèdit entre partides. Expedient
de modificació número 08_2015.
16/06/2015
Inici de procediment de comprovació limitada en
relació a la llicència OMAJ2008000044
16/06/2015
Recurs contra L'impost sobre bens immobles de la
finca C. Alzines 89 i Roures,77
16/06/2015
PJ JOCS ESCOLAR DE FUTBOLPJ JOCS
ESCOLARS DE FUTBOL
17/06/2015
Estructuració en àrees, atribucions i delegacions
als membres de la Junta de Govern Local i als regidors
regi
delegats.
17/06/2015
Delegació de competències a la Junta de Govern
Local.
17/06/2015
18/06/2015

Nomenament dels Tinents d'Alcalde
Aprovar la relació d'operacions d'intervenció
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D2015AJUN000588
D2015AJUN000589
D2015AJUN000590
D2015AJUN000591
D2015AJUN000592
D2015AJUN000593
D2015AJUN000594
D2015AJUN000595
D2015AJUN000596
D2015AJUN000597
D2015AJUN000598
D2015AJUN000599

D2015AJUN000600
D2015AJUN000601
D2015AJUN000602
D2015AJUN000603
D2015AJUN000604
D2015AJUN000605
D2015AJUN000606

D2015AJUN000607
D2015AJUN000608
D2015AJUN000609
D2015AJUN000610
D2015AJUN000611

I00944.
18/06/2015
AUTORITZACIO PAGAMENT PJ CENTRE OBERT
CASAL D'ESTIU
18/06/2015
Autoritzacio pagament a Justificar per finançar festa
major sants màrtirs
18/06/2015
Autoritzacio pagament a justificar per finançar
despeses de la festa Major dels Sant Martirs
18/06/2015
Aprovar la relació I00943 d'operacions de
l'Ajuntament.
18/06/2015
Reconeixement d'antiguitat
18/06/2015
suspensió d'obres OMAJ2014000013 al c/ Torres
Torr i
Bages, 1 A
19/06/2015
Cessió de material per celebració de revetlla de
Sant Joan
19/06/2015
Aprovar la relació I00945 d'operacions de
l'Ajuntament
19/06/2015
Cessió de material per a celebrar la revetlla
revet de Sant
Joan al carre Nou.
19/06/2015
Aprovar la bestreta de Serveis Tècnics C00184
19/06/2015
Aprovar les bestretes de Serveis Tècnics
C00132-C00133
19/06/2015
Modificació de les competències de la Junta
Ju
de
Govern Local i ampliació de delegació de competències al regidor de
Territori, Economia i Promoció.
19/06/2015
Transmissió llicència municipal de taxi núm. 3
19/06/2015
Ordre d'execució façana c/ Mare de Déu del
Carme, 6
19/06/2015
Celebració festa final de temporada dia 27/6/2015 a
Can Rafart
19/06/2015
Autorització revetlla Sant Joan 23/6/2015
19/06/2015
Celebració festes del barri dies 23,24 i 27 de juny
19/06/2015
AUTORITZACIO PAGAMENT A JUSTIFICAR PJ
REVETLLA SANT JOAN
19/06/2015
conveni de col·laboració per la prestació dels
serveis de cobrament de tributs i preus públics entre l'Ajuntament de
Vilassar de Dalt i Caixabank, S.A
23/06/2015
Preu públic per la prestació de serveis de la Gent
Gran de Can Rafart, maig de 2015
23/06/2015
Instal.lació d'unes tomes de corrent, el dia 20 de
juny per a la celebració de la matinal de futbol familiar.
amiliar.
23/06/2015
Revetlla de Sant Pere al carrer Artail el dia
28/6/2015.
23/06/2015
Excempció de l'Impost sobre Béns Immobles de la
finca del "La Artiga"
25/06/2015
Restabliment de la legalitat urbanístiva
urbanís
alterada al
c/ de la Sort, 23.
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D2015AJUN000612

D2015AJUN000613
D2015AJUN000614
D2015AJUN000615
D2015AJUN000616
D2015AJUN000617
D2015AJUN000618
D2015AJUN000619

D2015AJUN000620
D2015AJUN000621
D2015AJUN000622
D2015AJUN000623
D2015AJUN000624
D2015AJUN000625
D2015AJUN000626
D2015AJUN000627
D2015AJUN000628
D2015AJUN000629
D2015AJUN000630

D2015AJUN000631
D2015AJUN000632
D2015AJUN000633
D2015AJUN000634
D2015AJUN000635
D2015AJUN000636
D2015AJUN000637
D2015AJUN000638

25/06/2015
Requeriment del pagament de la garantia definitiva
de l'adjudicació dels treballs de reparació de desperfectes en
estacions transformadores del PP12-Riera
Riera Vilassar.
25/06/2015
Rectificació del Decret número 599, de 19 de juny
de 2015, i delegació de competències resolutòries a la regidora
d'Organització Municipal, Obres Públiques i Serveis Bàsics
25/06/2015
Suspensió d'obres OMAJ2014000009 al c/ Clapés,
16.
25/06/2015
Autorització cessió del carrer Artail 35-27
35
per
celebració d'un sopar popular.
25/06/2015
Retenció de retribucions d'un treballador per
diligència d'embargament de salari.
25/06/2015
Cessió materiall per revetlla de Sant Joan i dinar dia
24/6/15 al barri del Pi
25/06/2015
Llicència d'obres per a tapar inferior de la porta per
a fer una finestra al c/ de la Sort, 23
25/06/2015
Inici de procediment de comprovació limitada
limit
en
relació a la llicència OMAJ2011000011 - Reforma parcial d'habitatge
amb divisió de dues entitats al c/ Sant Ramon, 2 - Plaça Barberà, 3.
25/06/2015
Cessió material per celebració festa final de
temporada dia 27/6/2015 a Can Rafart
25/06/2015
Cessió de material per la celebració de la Festa de
Sant Pere el dia 29 de juny.
25/06/2015
Autortizació PJ per finançar colònies estiu
25/06/2015
Expedient de responsabilitat patrimonial.
25/06/2015
Reclamació de responsabilitat patrimonial per
desperfectes en la retirada d'un ciclomotor.
25/06/2015
Reclamació Responsabilitat patrimonial
25/06/2015
Procediment sancionador derivat d'una infracció
infra
de
l'Ordenança municipal sobre la convivència ciutadana.
26/06/2015
autorització pagament PJ centre obert
26/06/2015
Cessió d'un espai públic Pergola de Can Rafart ,
per a celebrar una festa d'aniversari el dia 13 de juliol de 16 a 20,30 h.
26/06/2015
Licitació parades Festa Major de Sant Genís 2015.
26/06/2015
Ordre d'execució edifici c/ Barcelona, 4 - sòcol
façana c/ Murillo
26/06/2015
15024814
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
26/06/2015
15020692
26/06/2015

Acord incoació expts. segons relació
r
núm.
Acord incoació segons relació 15023688
Proposta sanció segons relació 15023968
Proposta incoació expt. segons relació 15020955
Acord incoació segons relació núm. 15022191
Acord incoació expts. segons relació 15019554
Acord incoació expts. segons relació núm.
Proposta sanció segons relació
ció 15019863
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D2015AJUN000639
D2015AJUN000640
D2015AJUN000641
D2015AJUN000642
D2015AJUN000643
D2015AJUN000644
D2015AJUN000645
D2015AJUN000646
D2015AJUN000647
D2015AJUN000648
D2015AJUN000649
D2015AJUN000650
D2015AJUN000651
D2015AJUN000652
D2015AJUN000653
D2015AJUN000654
D2015AJUN000655
D2015AJUN000656
D2015AJUN000657
D2015AJUN000658
D2015AJUN000659
D2015AJUN000660
D2015AJUN000661
D2015AJUN000662
D2015AJUN000663
D2015AJUN000664
D2015AJUN000665
D2015AJUN000666
D2015AJUN000667
D2015AJUN000668
D2015AJUN000669
D2015AJUN000670
D2015AJUN000671
D2015AJUN000672
D2015AJUN000673
D2015AJUN000674
D2015AJUN000675
D2015AJUN000676
D2015AJUN000677
D2015AJUN000678

26/06/2015
Proposta sanció segons relació 15020954
26/06/2015
Acord incoació segons relació 15018527
26/06/2015
Acord incoació segons relació 15014986
26/06/2015
Acord incoació segons relació núm. 15016215
26/06/2015
Acord incoació expts. segons relació 15017260
26/06/2015
Proposta de sanció núm. 15014286 27 de març de
2015
26/06/2015
Acord incoació núm. 15012795
26/06/2015
Acord incoació núm. 15011712
26/06/2015
Proposta d'incoació 9bis expedient 15010841
26/06/2015
Acord d'incoació relació 15010588
26/06/2015
Relació acord incoació relació núm. 15009283.
15009283
26/06/2015
Acrod incoació relació núm .15008201 20/02/2015
26/06/2015
Acord incoació núm 15008201, 20/02/2015
26/06/2015
Acord incoació relacio núm. 15007269
26/06/2015
Acord incoació relacio núm. 15006187
26/06/2015
Acord incoació relacio núm. 150051115
26/06/2015
Acord incoació relació núm.15003950
26/06/2015
Proposta de sanció relació núm. 15006482.
26/06/2015
Proposta
osta d'incoació 9bis LSV relació núm.
15002017.
26/06/2015
Proposta de sanció relació núm. 15004265.
26/06/2015
Acord d'inocació d'expedients relació núm.
15002897.
26/06/2015
Acord d'incoació d'expedient relació 15001758.
26/06/2015
Relació acord incoació relació núm. 15000750.
26/06/2015
Relació acord incoació relació núm. 14057973.
26/06/2015
Proposta de sanció relació núm. 14057010.
26/06/2015
Acord d'incoació relació núm. 14056705.
26/06/2015
Proposta sanció segons relació 14054447
26/06/2015
Acord incoació segons relació 14055570
26/06/2015
Proposta sancio segons relació 14053039
26/06/2015
Proposta incoació segons relació 14050553
26/06/2015
Proposta incoació expt. segons relació 14040361
26/06/2015
Proposta sanció segons relació 14050552
26/06/2015
Incoació expts. segons relació 14054178
26/06/2015
Incoació expedients segons relació 14052737
26/06/2015
Acord incoació segons relació 14051649
26/06/2015
Acord incoació expts. segons relació 14050234
26/06/2015
Al.legació a la denuncia de transit 140010155.
30/06/2015
Modificació traçat llicència d'obres c/ Doctor Trueta,
15 (OCOM2015000008
30/06/2015
Llicència d'obres per obertura de rasa per a
l'anul·lació d'una escomesa
esa al c/ Montserrat Roig, 33.
30/06/2015
Cessió de material pel Campus d'estiu al
poliesportiu, del 29 de juny al 31 de juliol 2015
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D2015AJUN000679
D2015AJUN000680
D2015AJUN000681
D2015AJUN000682
D2015AJUN000683
D2015AJUN000684
D2015AJUN000685
D2015AJUN000686
D2015AJUN000687
D2015AJUN000688
D2015AJUN000689
D2015AJUN000690
D2015AJUN000691
D2015AJUN000692
D2015AJUN000693

30/06/2015
11/07/2015
30/06/2015

Cessió de material per festa particular el dia
CONTRACTE AMB BBVA

30/06/2015
Formalització operació tresoreria amb el BBVA
30/06/2015
Aprovació de la relació intervenció I00949
30/06/2015
Aprovació de la relació intervenció I00948
30/06/2015
Aprovació de la relació intervenció I00947
30/06/2015
Aprovació de la relació intervenció I00946
30/06/2015
Rectificació compensació de deutes
30/06/2015
Alta gos perillos al c/Santiago Rusiñol,
Rus
8
30/06/2015
Llicència per tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.
30/06/2015
Llicència per tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos.
30/06/2015
Sol.licitud de ll'cència per a la tinença de gossos
perillosos
30/06/2015
Llicència per tinença i conducció de gos
potencialment perillós
30/06/2015
Donar alta al cens d'animals i permís per tinenença
gos
30/06/2015
Cessió d'un espai públic, carrer Passatge del Pi ,
per a la celebració d'una festa d'aniversari i material , dia 12 de juliol
de 2015

A continuació ess dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes d’abril que van del número D2015TEAT000005 al D2015TEAT000010 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2015TEAT000005
D2015TEAT000006
D2015TEAT000007
D2015TEAT000008
D2015TEAT000009
D2015TEAT000010

10/04/2015
Aprovar la relació d'intervenció I00156.
13/04/2015
Aprovar la relació
ció I00155 d'intervenció.
11/05/2015
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST CONSORCI CENTRE
TEATRAL LA MASSA
15/05/2015
Aprovar la relació d'Intervenció I00157
28/05/2015
Aprovar la relació de bestreta C00036
15/06/2015
Aprovar la relació I00158 de la Massa

A continuació ess dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes d’abril que van del número D2015MUSE000008 al D2015MUSE000013
2015MUSE000013 la
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relació dels quals vaa ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2015MUSE000008
D2015MUSE000009
D2015MUSE000010

D2015MUSE000011
D2015MUSE000012
D2015MUSE000013

01/04/2015
APROVACIÓ BESTRETA NÚMERO C00095/1
16/04/2015
Autorització dels serveis extraordinaris del mes de
febrer, març i abril del Museu Arxiu Municipal.
22/04/2015
Decret liquidació del pressupost de l'Organisme
Autònom del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt, corresponent a l'exercic
de 2014
13/05/2015
Aprovar la relació I00157 d'operacions
d'Intervenció.
04/06/2015
Aprovar la relació I00158 d'operacions del Museu
10/06/2015
Modificació de crèdit 1 del Museu Arxiu

A continuació ess dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes d’abril que van del número D2015EMIS000002 al D2015EMIS000002 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2015EMIS000002

22/04/2015
liquidació pressupost 2014 organisme autònom de
l'emissora municipal

12.- Precs i preguntes.

Torn de precs

Precs grup CIU

El Sr. Cusidó formula els precs següents:

1. Arranjaments del Camí de Mataró.
Mataró Comenta que enn aquesta campanya passada,
s’han pogut recavar situacions i preocupacions de la gent, i entre elles n’hi
n ha que
destaquen més en importància pel que fa al grau de perillositat, per exemple, el
veïnat del Camí de Mataró han vist amb preocupació l’increment de trànsit de la
zona, que comporta excés de velocitat en molts trams, dels quals destaca el dels
forns
ns romans, lloc de trobada de gent de totes les edats que caminen, fan exercici o
és espai de jocs dels infants. Diu que enn aquest tram, valdria la pena incrementar els
reductors de velocitat en el tram de vial, i fer una actuació urgent en la zona
enjardinada, ja que les tanques del forn estan malmeses i els protectors del marge
del terraplè estan caiguts, amb la qual cosa és
és un perill imminent d’accident dels
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usuaris, sobretot dels mes petits. Demanen com a prec, que es repari quan mes
abans millor les tanques del camí en la delimitació del polígon industrial, s’actuï en
el vial, d’acord amb les demandes dels veïns i també, en una segona fase, en
l’enjardinament de la zona.
2. Liquidacions de procediments de regularització cadastral, per ampliacions de
construcció. Comenta que aquests
aquests dies, just després de les eleccions, s’ha notificat
a 408 propietaris i propietàries, una sèrie
sèrie de liquidacions de procediments de
regularització cadastral, per ampliacions de construcció. Diu que fins
f
aquí, cap
problema, a excepció de la repercussió legal depenent de l’antiguitat d’aquestes
obres i si el responsable, és l’actual propietari, que en tot cas pot recórrer en allò
que cregui oportú al tenir caducitat com a hipoteca legal tàcita . Afegeix que el
problema, éss que aquestes liquidacions, es van emetre en el mes d’octubre de 2014,
però s’han notificat just després de les eleccions, o sigui 8 mesos més tard, i no s’ha
tingut en compte el canvi d’any, ni la Llei de procediment administratiu, ni la Llei
General Tributària i que per
per la qual cosa aquestes notificacions, han prescrit totes
les referides a l’any 2011, independentment d’altres causes.
causes. Puntualitza que la
caducitat tributària, és de 4 anys des del moment de la seva notificació, i aquesta
s’ha realitzat el 2015, per la qual cosa, es pot reclamar 2015-2014
2015 2014-2013 i 2012 i
prou. Diu que see suposa que les de 2015 vindran dins del padró anual, i els tres
anys anteriors, amb liquidació complementària. Qualsevol altre acció, és il·legal i
amb responsabilitat, primera per cobrar una liquidació prescrita i segon per haver
ajornat la liquidació, amb les corresponents
corresponents pèrdues per l’erari municipal. Demanen
D
com a prec, que es retornin les quantitats ingressades indegudament i que s’obri un
expedient informatiu per determinar les responsabilitats per les quantitats no
ingressades per prescripció, i determinar-ne
determinar ne les causes presumptament polítiques
dels fets.
3. Incompatibilitat càrrec electa.
electa. Comenta que el passat 12 de juny, van demanar
per escrit que se’lss facilités si algun membre d’aquest consistori que tenia que
prendre possessió com a regidor electe l’endemà dissabte, incomplia el previst en
l’art.177.2 de la LOREG 5/1985 de 19 de juliol, que diu:

2. Son inelegibles para el cargo de Alcalde o Concejal quienes incurran en alguno de los
supuestos previstos en el artículo 6 de esta Ley y, además, los deudores directos o
subsidiarios de la correspondiente
spondiente Corporación Local contra quienes se hubiera expedido
mandamiento de apremio por resolución judicial.

En el sentit de no ser deutors municipals entre les dates del 22/5/2015 i la data
12/6/2015, i per tal de garantir el període
perí
de inelegibilitat.
at. Demanàven que en cas
que algun membre incorregués en aquesta situació, o en altre d’incompatibilitat o
inelegibilitat, que es tingués en compte que no podria prendre possessió d’aquest
càrrec electe, declarant el Ple, la vacant corresponent,
corresponent i tramitant
mitant la substitució.
Demanàven també que se’ls
se’ls certifiqués que els 13 membres del consistori no
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incorrien en aquesta causa ni en cap altre d’incompatibilitat entre les dates
assenyalades.
Manifesta la seva sorpresa ja que,
que, va ser que hi va haver un resultat
resu
positiu, i que
aquest era l’alcalde.
l’alcalde Tot i que prèviament abans de lliurar el certificat en data
26/6/2015, el va trucar per telèfon i li va comentar que n’era sabedor i que
corresponien
onien a uns rebuts que segons ell,
ell, no eren correctes perquè no s’utilitzava
s’utili
el
servei.
Diu que enn cap moment ha
h posat en dubte la seva explicació
licació i tampoc han fet cap
acció al respecte, podien haver anat a impugnar-ho
ho a la Junta Electoral de Zona,
denunciar-ho
ho a la Fiscalia o anar a la premsa, ... i no han fet res d’això.
d’això Demana
com a prec, que l’alcalde expliqui perquè sabent que era deutor municipal, sabent
saben
que sempre es demana aquesta verificació i sabent
saben també que el fet de no utilitzar
un servei no eximeix de la obligació de pagament i del tràmit
tràm de la baixa
corresponent, va tensar tant la corda fins a incomplir la norma electoral, vulnerar
potser un tracte de favor i sobretot trair el sentit comú per lo absurd d’aquesta
situació.

L’alcalde explica que torna a ser soci de la piscina ell i tota la seva família, però que va
estar dos anys pagant cada mes sense anar-hi.
anar hi. Diu que va retornar dos rebuts de 41 euros
en total, i que finalment va pagar.
Afegeix que es tracta d’un tema baladí.
El Sr. Cusidó comenta que hagués hagut de pagar i reclamar posteriorment com tots es
ciutadans.
El Sr. Oliva referent al tema de l’IBI diu que hi ha un informe que s’ha redactat per part de
la intervenció municipal que demostra que tot s’ha notificat correctament i que el 2011 no
està prescrit. Li diu que li farà arribar còpia de l’informe.
l’inf
El Sr. Morales diu que pel que fa al Camí de Mataró, en aquella zona s’hi ha instal·lat
recentment unes jardineres per augmentar la seguretat de la vorera ample que fa com de
plaça i en la que juguen molts nens i que era una demanda d’alguns veïns i que la resta de
questions
tions que comenta li passarà als tècnics per estudiar-ho
estudiar ho i si cal actuar.
Afegeix que s’està actuant a la zona verda enjardinada que hi ha d’accés als forns des del
Camí de Mataró per netejar el camí, reparar les papereres, les tanques... esperen fer-ho
fer
durant el mes d’agost.

Precs grup PP
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La Sra. Martin-Moreno formula els precs següents:
1. Informes secretaria.
secretaria. Comenta que el lunes le mandó un mail al alcalde con copia
al secretario municipal, sobre unos informes que solicita del secretario y que como
no tiene las tres cuartas partes de apoyo de los miembros del pleno, sobre la
legalidad de lo aprobado en el pleno del cartapacio de lo de celebrar los plenos
fuera de la sala de plenos del ayuntamiento y las consecuencias legales si se
llevasen a caboo y tambíen solicitó un informe sobre la legalidad o no de la pancarta
que hay colgada en el balcón del ayuntamiento. Pregunta al alcalde si tiene
intención de pedirle al secretario que le haga los informes.

L’alcalde diu que ell personalment no, però que
q la Sra. Martín-Moreno
Moreno pot fer ús de la seva
capacitat de persuasió i aconseguir un terç de regidors del ple que li donin suport i obligar
al secretari que faci els informes.
Afegeix que el secretari té molta feina i l’encomana d’aquests informes el distreuen
dist
de la
seva feina habitual, en el sentit que la desubicació del ple és una hipòtesi que s’ha de
confirmar en el moment de fer-ho.
fer
La Sra. Martin-Moreno insisteix en si tindrà aquests informes.
L’alcalde diu que ell no li demanarà al secretari municipal
municipal que faci aquests informes.

Torn de preguntes

Preguntes del grup de CIU

El Sr. Cusidó formula les preguntes següents:
1. Reixes de recollida d’aigües pluvials.
pluvials. Comenta que fa molts dies que no plou
regularment i a les reixes de recollida d’aigües pluvials, s’hi acumulen herbes,
fulles brossa, i fins i tot mosquits i altres insectes. Diu que això passa a tota la xarxa
de la vila, perquè així ho han comprovat, no obstant la queixa que s’ha fet arribar a
CIU, es refereix a la reixa de la porta del castell, que ha germinat vegetació i alhora
mosquits, a banda de pudors i altres inconvenients semblants. Aquesta reixa, és
molt a prop de les cases i per tant de les finestres
finestres el que ocasiona que aquests
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inconvenients siguin mes intensos que els que provoquen altres reixes, que
bàsicament es troben a les rieres o en carrers més amples. No parlen dels sorolls de
les reixes de la riera, que també toca revisar, i ja fa temps que se’n parla i ara és
quan, tant un problema com l’altre més molesten a la població, perquè la gent
intenta superar la calor com a mínim amb les finestres obertes. Pregunta si són
conscients del problema, si pensen fer actuacions al respecta i en quin termini
t
preveuen que es pot solucionar.
2.

Control de plagues.
plagues. Comenta que se’ls ha lliurat una instància d’una veïna del
carrer Montcabrer que es queixa de la proliferació de rates en el sector, en diferents
indrets i en la via pública. Diu que a la campanya
campanya també van sentir episodis de
plaga en diferents persones i moments. Pregunta si són conscients del problema, si
s’han fet actuacions al respecta, en quina periodicitat es fan els controls de plagues
i en quina empresa o empreses es té contractat el servei.
servei. També demanen que es
facilitin els contractes d’aquestes empreses i el Planning d’actuacions anuals que es
porten a terme en els diferents sectors del municipi.

2. Dades Vilazari i Revela’t. Comenta que volen demanar que en el transcurs dels
darrers
rrers dies, se’ls faciliti la documentació relativa als darrers actes del Revela’t de
2014 i 2015 i del Vilazari 978 també de 2014 i 2015, incloent les dades
econòmiques d’ingressos i despeses, directes e indirectes, convenis de patrocinis,
contractació de personal i d’empreses, així com còpia dels contractes respectius de
serveis i laborals, i tots els costos associats de lloguers mobles, semovents,
allotjaments i altres, o sigui una compte d’explotació complerta de cadascun i
l’estudi de l’impacta econòmic
econòmic i comercial d’aquests esdeveniments a la vila.
Pregunta si és sostenible pel municipi, si es pot mantenir i quina repercussió real es
té en la població.
Finalment demana a la gent i les entitats de Vilassar que s’ impliquin més en la Taula pel
27S, perquè
què en aquesta recta final, amb escala a la Meridiana el dia 11 i de les urnes el dia
27 de setembre, hi siguin totes i tots amb un objectiu clar i irrepetible, fer història JUNTS
pel camí que tant s’ha treballat... Desitja unes bones i merescudes vacances i una bona
festa major, però de tornada..., espera el repte més gran dels darrers 300 anys, fer el nostre
país...

La Sra. Llauró,, referent a les actuacions a les neteges d’embornals, diu que és cert que ha
estat molts dies sense ploure. Afegeix que la neteja es fa anualmet i té infomes que així ho
acrediten
Pel que fa al soroll de les reixes, diu que sí que hi ha hagut alguna queixa i que es va
revisant i que es va solucionant
lucionant a mida que es van assabentant i que es comunica als veïns
i que no pot dir una
na data concreta per arreglar-ho
arreglar
tot.
Referent al problema de rates del carrer Montcabrer amb Burriach diu que es va demanar a
l’empresa de neteja que realitzés una neteja de la zona, es va comprovar que allà no hi ha
clavegueres i per tant les rates no podien venir d’allà.
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Afegeix que s’ha demanat un informe a l’empresa de neteja per què digui com està.
Puntualitza que sí que hi ha una empresa de plagues.
La Sra. Lloret diu que del tema Vilazari i Revela’t, s’està treballant en els informes i que
durant aquests esdeveniments es va fer un petit estudi d’impacta de públics per ajudar a
valorar molts d’aquests elements, ja que són eines de treball a l’hora de poder estructurar
aquests grans esdeveniments per poder veure l’impacta que tenen, plantejant els models
m
de
gestió adequats de cadascun d’ells i que l’equip de govern és el primer interessat en tenir
aquestes dades i que un cop es tinguin, els grups de la oposició i els vilassarencs podran
conèixer els resultats.
El Sr. Cusidó pregunta si se li faran arribar els contractes que ha demanat.
La Sra. Lloret diu que sí.

Preguntes del grup de la CUP

La Sra. Àlvarez formula la pregunta següent:
1. Cost festivals.. Comenta que el dia 7 de juliol van presentar una instància per
conèixer la despesa de l’Ajuntament en diferents actes que s’han fet al poble, com
el Rebela’t i el Vilazari. Diu que volen un estudi del cost-benefici d’aquests
festivals i quins són els seus ingressos i les seves despeses reals.
Afegeix que ja es donen com a contestats amb la intervenció d ela Sra. Lloret.

El Sr. Miralles formula la pregunta següent:
1. Col·laboració de l’Ajuntament a les festes dels barris.
barris. Comenta que recentment
es va fer la festa de Sant Joan al Barri del Pi, la qual va comptar amb una notable
col·laboració municipal en la seva organització. Pregunta si la intenció de l’equip
de govern és tenir la mateixa col·laboració amb la resta de barris per la realització d
eles seves festes.

El Sr. Morales diu que ara mateix hi ha tres associacions en funcionament: Can Salvet, La
Galbanya i la del Barri del Pi, més altres comunitats que no s’arriben a considerar barri a
nivell popular com: els pisos de la Via Augusta o de Nostra Sra. Montserrat.
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Pel que fa a les tres associacions de veïns ja s’hi ha parlat i la festa
festa del barri de Can Salvet
serà el 10 i 11 de setembre, coincidint amb la Diada i la festa de la Galbanya és la primera
setmana de setembre i de la ma d’aquestes associacions s’ha concretat l’ajuda que des de
l’ajuntament es pot donar a nivell logístic, de suport en actuacions infantils i de públic
familiar...
Afegeix que si es volen més detalls es pot facilitar sense cap problema.

Preguntes del grup del PSC
La Sra. Bosch formula les preguntes següents:
1. Pòlissa 1.000.000 €.
€ Comenta que ha sortit una notícia al punt on es diu que a
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt li han concedit una pòlissa d’un milió d’euros i
que els primers 400.000 € es retornaran a l’octubre. Afegeix que el PSC entén que
això no ha estat una pòlissa sinó que una bestreta a compte dels impostos. Demana
que s’aclareixi ja que els preocupa la forma que s’han de tornar aquests 400.000 €.
2. Festa de Sant Joan al barri del Pi. Comenta que la recuperació d ela festa de Sant
Joan al barri del Pi va ser molt ràpid i l’associació no va tenir temps de reaccionar i
poder obtindre els ingressos per tirar endavant i fer front a totes les despeses.
Afegeix que l’Ajuntament va fer una aportació i això va ocasionar unes certes
crítiques. Manifesta que els consta que l’associació ha retornat fins l’últim
l’ú
cèntim
del que se’ls va avançar i agrairia que l’Ajuntament fes pública aquesta dada.

Pel que fa a la pòlissa d’un milió d’euros diu que és una empresa per poder gestionar i
pagar periòdicament, si no té els ingressos regulars que és el normal d’una administració
pública. Afegeix que els darrers anys no s’ha pogut obtenir però que amb la millora de la
situació de les finances municipals s’ha pogut aconseguir.
Manifesta que es tracta d’un instrument bàsic i una bona gestió de la morositat, de les
factures
ures i els terminis de pagament que preveu la llei, l’única manera és una pòlissa i
puntualitza que és un gran avanç.
El Sr. Morales pel que fa a les festes del barri del Pi diu que tot va anar tant ràpid per què
el mandat va començar poques setmanes abans
abans de les festes del barri del Pi i per tant si es
volien recuperar aquestes festes dels barris, com que és interès per l’Ajuntament, per què
creuen que és un patrimoni local i que les festes i els esdeveniments s’ha d’aconseguir
anar-los descentralitzant i que tots els públics hi puguin participar i gaudir-hi,
gaudir
s’havia
d’actuar ràpid.
Puntualitza que es publicaran totes les dades de les festes del barri del Pi, valorant el seu
impacta positiu tant pel barri com pel conjunt del poble igual que totes les despeses
despe
i les
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dades de tot el conjunt d’actes, esdeveniments i activitats de Vilassar. Afegeix que s’està
preparant i esperen publicar-ho
publicar
el més aviat possible.
Diu que s’han d’establir criteris i poder potenciar al màxim i ordenar l’activitat del poble
que és molta i que des de l’equip de govern i des dels grups polítics del conjunt del ple,
valoren i creuen que és de gran valor pel poble de Vilassar.

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
secret
n’estenc
la present acta.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist-i-plau
[Firma02-01]
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