Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 4/2016

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
ORDINÀRIA
27 d´abril de 2016 .
de les 20:00h. a les 22:05h
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godàs Pérez
Pau Morales Romero
Benet Oliva Ricós
Paula Lloret Puig
Maria Lluïsa Ruhí Planas
Josep Carlos Babot
Carola Llauró Sastre
Joan Alfons Cusidó Macià
Francesc Xavier Garrigós Roca
Teia Àlvarez Pons de Vall
Enric Miralles Mestres
Gemma Maria Martín-Moreno
Moreno García
Maria Angeles Bosch Mauri
Secretari:

Carles Casellas Ayen

Ordre del dia

1. Informe anual de la Defensosa de la Ciutadania.
2. Aprovació inicial del conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL per a
l'impuls d'una cooperativa municipal d'habitatge.
3. Moció de la CUP, Ara Vilassar i CIU de suport als ajuntaments investigats per
l'Audiència Nacional i al dret a decidir.
4. Donar compte del canvi de portaveu del grup municipal de CIU.
5. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 de l'Ajuntament i de
l'Organisme Autònom del Museu-Arxiu
Museu
municipal.
6. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
7. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió
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L’alcalde primerament dóna la benvinguda al nou secretari municipal, Carles Casellas, que
s’ha incorporat fa pocs dies a l’Ajuntament i li desitja sort.
A continuació comenta que l’acta del ple anterior s’està acabant de fer i que es portarà a
aprovació al proper ple.
1.- Informe anual de la Defensosa
Defe
de la Ciutadania.

La Sra. Mariscal diu que l’informe s’ha passat a tots els regidors i que ara presenta un
power point, per què és una manera de fer-ho
fer
ràpid i còmode.
Manifesta que la idea és que la defensa ciutadana sigui el pont entre els polítics, els tècnics
i els vilatans.
Comenta que durant l’any 2015 s’ha canviat la ubicació de l’oficina i això suposa uns pros
i uns contres: queda pal·les amb aquest canvi que hi ha una independència de la institució i
que no hi ha cap vinculació directa amb la política, però afegeix que està més lluny amb la
qual cosa la gent que es venia a queixar directament a l’Ajuntament no la troba al lloc on
estava.
Manifesta que s’ha d’entendre l’informe amb esperit positiu i que intenta estar propera a
les persones, lluny dels protocols del segle XX, ja que és una persona molt pràctica, lluny
de les burocràcies exagerades i de les normes que evolucionen lentament.
Diu que la crítica és positiva i constructiva i que vol que es treballi amb la idea ISO de
qualitat
litat i afegeix que no es pot utilitzar de forma oportunista.
Pel que fa als expedient del 2015, diu que se n’han fet menys, tot i que hi ha un abans i un
després de les vacances d’estiu. Afegeix que hi ha més agilitat administrativa i més
resposta i que també
ambé s’han canviat molts protocols des de les ultimes eleccions.
Explica que el que ha fet és sobretot intermediació per millorar la convivència entre veïns:
queixes, denúncies, consultes i suggeriments i també ha fet reunions amb tècnics i
treballadors perr reflexionar sobre què es pot canviar i millorar.
Pel que fa a la informació diu que la treu del fòrum de defensors i defensores de Catalunya,
que ha assistit com a representant de Vilassar de Dalt, ha anat a jornades de formació,
demana informació a través
és de la plataforma interna per informar-se.
informar
Referent a les actuacions diu que hi ha hagut 23 expedients oberts, i tres consultes.
Puntualitza que aquests 26 són els que formen part de l’estadística, ja que els 4
suggeriment i els tres tocs de millora són aportacions que han fet vilassarencs però que no
han estat comptabilitzats.
Diu que segons l’estadística, les dones són les que actuen més, hi ha una aportació d’un
col·lectiu que és de comerciants i s’han fet dues actuacions d’ofici.
Explica que la manera d’atendre és presencialment al Casal Piferrer que és on està
actualment l’oficina, telefònicament o per correu electrònic.
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Referent als casos atesos diu que han estat contra l’administració per tema d’impostos, per
sancions, per responsabilitat patrimonial,
patrimonial, sobre activitat econòmica, medi ambient, sobre
llicència d’activitats, seguretat ciutadana, habitatge i del manteniment de patrimoni.
Afegeix que hi ha hagut queixes sobre serveis socials, dues de consum, una de cultura i una
de salut pública.
Puntualitza
za que tots aquests expedients estan detallats a l’informe.
Pel que fa als suggeriments diu que són els següents:
•
•
•
•

Manteniment de les fonts dels poble, que tinguin aigua potable.
Revisió de la neteja d’espais (públics i privats) que es van fer l’any passat.
passat
Controlar els permisos d’activitats a Can Rafart.
Revisar, Riera Salvet-Mare
Salvet Mare Angela Parera, els embussos que es formen a l’hora de
l’entrada i sortida de les escoles.

Referent a les millores, comenta que són les següents:
•
•
•

El manteniment de senyals, fanals
fa
i façanes.
La grua s’emporta els cotxes a l’escorxador i és un espai obert, sense arreglar.
L’arranjament de voreres, forats, limitadors de velocitat i mobiliari urbà.

A continuació explica una sèrie de recomanacions que són les següents:
•

Lluitar contra el silenci administratiu.

Comenta que a l’informe de 2014 ja es va comentar que no s’hi val el silenci administratiu,
sobretot per què s’està a l’època de la comunicació.
Diu que no li agrada que no hi hagi resposta per què és responsabilitat dels polítics, tècnics
i treballadors respondre, per què estan al servei del poble. Afegeix que s’han d’establir el
protocols i que en aquests s’hauria d’incloure la comunicació a defensa ciutadana de com
han acabat els temes.

•

Transmetre el civisme actiu.

Manifesta que dels expedients oberts al 2014, n’hi ha 9 relacionats amb els civisme.
Afegeix que des de l’administració s’ha de transmetre educació amb l’exemple i implicarimplicar
se més per millorar la convivència entre veïns, baixar els sorolls, les pudors, la neteja,
l’aparcament, no aturar-se
se als passos de vianants.
Diu que els primers que han de donar exemple és la policia i tots els vehicles oficials.
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Afegeix que falla alguna cosa si durant els últims quatre anys no s’ha pogut solventar
aquests problemes.
Manifesta
anifesta que des de defensa ciutadana s’ha incidit molt a la neteja de carrers, de els
voreres, de treure les bufadores per què provoquen al·lèrgies i pols.
Pel que fa al soroll de les màquines segadores i bufadores es va insistir molt en els horaris
l’any passat i diu que ha millorat.
Referent al manteniment de jardins, parcs i boscos, diu que s’hauria d’informar les
actuacions per minimitzar les molèsties.
•

Transparència i actuacions amb seny.

Cas del Revela’t
Manifesta que aquest festival va provocar un malestar entre que es van gastar molts diners
i que no es va complir la normativa de seguretat i que posteriorment el lloc habilitat no
s’ha fet cap altre ús.
Soroll
Diu que hi ha moltes queixes pels sorolls dels veïns, pel soroll de les màquines, per les
bufadores, per les segadores, per les motos.... Afegeix que hi ha una ordenança de
capacitat acústica, però no es pot mesurar i respondre objectivament o sancionar si es passa
de to.
•

Començar de zero en els
el pressupostos per abaixar impostos

Revisar llistes de contribuents per tal que quan es faci el calendari de pagament es pugui
veure on van a parar els tributs que cadascú paga.
Veure quines coses són les obligatòries i quines són les que agrada tenir i quines no cal.
Puntualitza que una cosa que es demana des de tots els sindics és que es comenci de cero.
Demana que quan es faci el calendari de contribució, es recordi als contribuents que s’ha
de pagar, quan han de pagar, com ho han de pagar.... per què de vegades hi ha hagut errors
que no han arribat a queixa.
Aclareix que es tracta d’una llista de cens de contribuents.
•

Difusió de defensa ciutadana i coordinació d’actuacions.
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Comenta que pel fet de fer en canvi d’ubicació de la oficina, s’ha de determinar
determ
com s’han
de derivar els casos, que la gent conegui la feina que s’està fent, i la importància que es
vulgui donar a aquesta institució.
Manifesta que s’ha començat a fer molta feina i s’ha proposat que quan hi ha la resposta
administrativa es posi quee tota persona té dret contra aquell expedient a fer el recurs
corresponent també fer constar que disposa de la figura de la defensa ciutadana, ja que és
una manera que tothom ho sàpiga.
Referent a la coordinació d’actuacions conjuntes, que és un dels bons
bons propòsits de l’any
anterior, que era fer campanya en defensa dels drets humans i coordinar-ho
coordinar
amb serveis
socials. Afegeix que per questions de temps no s’ha fet però que és un dels bons propòsits.
Dóna les gràcies a tothom.

L’alcalde agraeix la tasca que fa la defensora i afegeix que el fet de la nova ubicació i la
manca d’una secretària d’alcaldia conseqüència de la restricció pressupostària té molt
impacte, ja que hi havia moltes derivacions per aquest part.
Comparteix amb la defensora que no hi pot haver silenci per part de l’administració i creu
que s’ha demostrat que la figura de la defensa ciutadana pot tenir un element de mediació i
d’esmorteir conflictes que juga un paper important, per què el consistori sempre és una part
implicada i que la defensa
fensa ciutadana està més al mig i que aquesta figura ha ajudat a
millorar.
Afegeix que espera poder reforçar la figura, que s’acabi de corregir això que pot estroncar
la dinàmica de la figura de la defensa ciutadana i que sigui una institució plenament entesa
ent
i coneguda a Vilassar.
El Sr. Cusidó,, s’afegeix a l’agraïment de l’alcaldia a la defensora, ja que és una feina fosca
i que costa de fer i que no hi ha els mitjans.
Comenta que referent al sonòmetre, creu recordar que n’hi havia un a la policia.
La Sra. Àlvarez des de la CUP volen agrair la tasca que està fent la Sra. Mariscal, sobretot
en els temes de mediació.
A continuació volen exposar una sèrie de dubtes. Comenta que seria bo posar les dates per
saber que es triga a resoldre un expedient i saber si la resposta del tècnics de l’ajuntament
és àgil o no, per fer una idea del silenci administratiu i per saber si realment hi ha rapidesa
o no per part de l’Ajuntament. Diu que els ha sorprès que per par de l’ajuntament no es
comuniqui la resposta a la defensora,
defensora, ja que s’hauria de donar resposta de tots els
expedients que des de la defensora del ciutadà s’estan tramitant.
Manifesta que estan totalment d’acord, en que s’ha de fer pedagogia del civisme. També
estan d’acord en la petició d’informació dels pressupostos
pr
municipals.

5

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Pel que fa a l’organigrama de l’ajuntament, diu que estava a l’informe però que no ha fet
esment a la seva intervenció.
La Sra. Mariscal diu que com que ve de l’informe del 2014, eren temes pendents, i es
demanava la coordinació de les tasques però que hi ha temes que no acaben de tancar-se.
tancar
Afegeix que de l’informe del 2014 també faltava el tema de potenciar la formació i el
reciclatge i millorar maneres de fer i cursos i simplificar els procediments burocràtics.
La Sra. Àlvarez puntualitza
ntualitza que és important el tema de simplificar els procediments
burocràtics.
Pel que fa als tempos, la Sra. Mariscal diu que hi ha temes que es resolen molt ràpid i
d’altres que no hi ha manera de resoldre’s.
Afegeix que s’ha posat en marxa des del departament
departament de territori, que mensualment el cap
passa un informe de les actuacions que s’han dut a terme.
La Sra. Martín-Moreno diu que el Partit Popular es congratula per tenir una figura que
defensi els drets dels ciutadans referent a l’administració i que la independència política
d’aquest òrgan és molt important i li dóna les gracies a la Sra. Mariscal per la tasca que fa.
La Sra. Bosch agraeix la feina feta per la defensora i afegeix que pensen que és una figura
que esdevé un mecanisme de proximitat al ciutadà, un canal efectiu de democràcia
participativa així com un mecanisme de control a l’activitat de l’ajuntament que garanteix
els drets i evidencia la necessitat de fer pedagogia del civisme per millorar sobretot la
convivència ciutadana.
El Sr. Morales diu que l’equip de govern vol agrair la tasca que fa la defensora de la
ciutadania, ja que és una tasca difícil per trobar el punt d’equilibri per determinar el rol que
juga cadascú i creuen que es compleix prou bé, que la crítica hi és quan hi ha de ser,
s que
quan hi ha d’haver col·laboració també es troba i per això en aquest sentit estan contents.
Comenta que com a deures del govern és el seguir potenciant la interlocució amb la
defensa ciutadana perquè els elements de col·laboració són molt importants,
importan com poder
reduir les dates de resolució de tots els expedients, millorar en allò que sigui possible tot el
que són les qüestions de procediment, burocràcia, agilitat...
Manifesta que creuen que la institució de defensa ciutadana és una eina útil pel conjunt de
la ciutadania, per poder vehicular aquelles queixes que a vegades queden desateses però
també serveix a l’administració per poder plantejar funcionaments que a vegades es fan per
inèrcia i que no tindrien cap raó de ser.
Per altra banda diu que vol destacar també el fet que el proper 11 de maig vindrà a Vilassar
de Dalt un representant del Síndic de Greuges, que la visita es situarà en el mateix espai
que l’habitual de l’oficina de la defensa ciutadana, per què serveixi per visualitzar com
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l’espaii de referència en aquest àmbit i donar-lo
donar lo a conèixer més en el marc de la petita
campanya que s’està fent per fer difusió de l’espai.
Referent al sonòmetre diu que s’ha sol·licitat un de nou per què el vell actualment està fora
de normativa i calibrar-lo costaria molts diners i amb l’ajut de la Diputació s’espera aviat
poder disposar-ne d’un.
La Sra. Mariscal vol puntualitzar que de les coses que més li agraden és fer la mediació i
intentar que la gent arribi a un acord i que no hi hagi enfrontaments.
Creuu que s’ha millorat molt i que s’ha fet molta feina l’any 2015.
Diu que la defensa ciutadana ha d’estar al servei del poble però no és un control per
l’ajuntament, ja que pel control, ja hi ha la oposició i afegeix que la feina de la defensora és
que l’administració
inistració respongui.
Puntualitza que a ella li agradaria ser mediadora.
Referent a que el dia 11 que ve el síndic de Greuges a Vilassar, vol puntualitzar que el
Síndic de Catalunya no té res a veure amb els síndics locals. Aclareix que els síndics locals
són persones properes i del poble i que no estan al servei del Síndic de Catalunya.

2.- Aprovació inicial del conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL per
a l'impuls d'una cooperativa municipal d'habitatge.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000071

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació inicial del conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL per a
l'impuls d'una cooperativa municipal d'habitatge.
Relació de fets

1. Aquest conveni que es vol subscriure té per objecte emmarcar la col·laboració entre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL, per a la
promoció d’un pla de promoció d’habitatges cooperatius i del cooperativisme,
cooperativisme, en les seves
diverses modalitats, al municipi de Vilassar de Dalt.
Fonaments de dret

1. Art. 88 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.
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2. Art. 4 i Disp. Ad. 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment el conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL.
SCCL
2. Sotmetre l’expedient i el conveni a informació pública per un termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la seva publicació al BOP i web municipal, prèviament a la seva
formalització. En cas que no es presenti cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant
nt l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament el conveni, sense
necessitat d’un nou acord.
3. Notificar el present acord a la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL
4. Facultar l’alcalde o a qui legalment el substitueixi per a la materialització dels
d acords
precedents, i en especial per a la signatura del conveni.

El Sr. Morales diu que es tracta de la moció que va quedar sobre la taula al ple passat i
afegeix que hi ha hagut l’oportunitat de reunir-se
reunir se els diferents grups municipals i els
representants
entants de la cooperativa per poder-ne
poder
parlar.
A continuació diu que diu que la moció d’impuls d’una cooperativa municipal d’habitatge
és per l’equip de govern un projecte realment molt engrescador, ja que es tracta d’apostar
per una nova cultura de l’habitatge
abitatge a partir de la col·laboració amb una cooperativa amb un
bagatge i un full de serveis notable al pais.
Comenta que aquesta col·laboració s’emmarca en l’assessorament per a la constitució
d’iniciatives cooperativistes a Vilassar, i en la disposició de sól per dur-les
les a terme.
En aquest sentit, manifesta que es prioritza l’estudi de dos solars que hi ha a Vilassar de
Dalt i que podrien servir com a sòl dotacional per impulsar habitatge protegit en un règim
de cessió d’ús tal com comentaven que ja hi
hi ha hagut experiències en el passat a Vilassar
de Dalt però puntualitza que aquest conveni el que es tracta és d’iniciar aquesta
col·laboració i d’iniciar aquest assessorament i veure com es pot anar concretant passos per
facilitar aquest canvi de cultura de l’habitatge que pugui permetre facilitar l’accés popular
de l’habitatge per la gent de Vilassar de Dalt que s’hi vulgui quedar a viure i la millora de
les condicions de vida, partint d’un fet que consideren fonamental que és deixar enrera el
tradicionall model de lloguer o compra per passar a un model que demani una certa
implicació a l’habitatge a partir de la possibilitat d’establir serveis comuns, de la necessitat
de millorar la organització del veïnat, per què hi ha una sèrie de responsabilitats que
tindran més a veure amb la comunitat que amb l’individu.
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El Sr. Garrigós diu que des de Convergència creuen que l’Ajuntament ha d’impulsar a
nivell local polítiques d’habitatge social i que aquest habitatge s’ha d’anar adaptant a les
necessitats dels vilassarencs,
assarencs, tant per a joves, com per famílies, com per la gent gran.
Comenta que després de la reunió amb la cooperativa obrera, veuen que el conveni va en
aquesta línea d’un conveni marc, que hi ha una sèrie de principis i que aquest conveni s’ha
de treballar
llar en dues parts per què pugui donar fruits.
Anuncia que votaran a favor.

El Sr. Miralles comenta que des de la CUP valoren aquesta iniciativa com una bona
iniciativa i després de la reunió com també diu el representant de Convergència que van
tenir amb el representant de la cooperativa obrera, aquesta persona mateixa feia esment que
era arrel d’una queixa d’un col·lectiu del poble, l’assemblea de joves que denuncia la
manca d’accés a l’habitatge, que ell es va plantejar proposar a l’equip de govern l’adopció
d’aquest conveni i ho valoren molt positivament la iniciativa d’aquesta gent que proposen
propo
i
això valoren com una bona iniciativa, tot i que veuen que tot i que l’equip de govern tingui
un projecte d’ajudes de lloguer, creuen que hi ha una manca de definició pública global en
matèria d’habitatge que permeti després anar concloent i fent una definició d’objectius
concrets i d’unes politiques publiques en matèria d’habitatge concretes.
Veuen que hi ha diversos projectes que estan engegats com per exemple el projecte de
masoveria urbana que pot tenir molt de recorregut i que a dia d’avui té un cert
c aturador
posat i a més a més aquest conveni que s’estableix amb la cooperativa obrera de vivendes
que el valoren bastant positivament.
Tot i això demanen que hi hagi una bona fase de diagnosi de quina és la situació actual en
termes d’accés a l’habitatge
ge aquí a Vilassar de Dalt, en quina situació es troba el parc
d’habitatges del poble i quines són les necessitats reals que la gent de Vilassar de Dalt té
envers aquesta matèria i si a partir d’aquesta fase de diagnosi que s’elabori una política
pública al respecta.
Des de la CUP també valoren que aquest és un conveni marc, és un conveni declaratiu on
hi ha un impuls i un assessorament per part de la cooperativa i el que faran és que en el
moment en que es materialitzin tots els actes com per exemple cessions
cessions de terreny i de sòl
públic, amb una cooperativa d’habitatge que l’ajuntament impulsi, dons estaran a temps
per què els criteris que adopti aquesta cooperativa l’ajuntament també el fiscalitzi i
garanteixi l’accés a la vivenda per aquella gent que realment
realment ho necessiti i que es tingui en
compte els criteris de renta per què puguin accedir a l’habitatge.
Afegeix que tot i aquestes observacions, la CUP hi votarà a favor.
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La Sra. Martín-Moreno diu que des del Partit Popular veuen bé que tot el que sigui
promocionar
omocionar vivendes de protecció oficial és bo pel poble i per la gent, perquè hi ha gent
que no hi pot tenir accés.
Comenta que s’han mirat el conveni i els estatuts i que ho troben tot correcta.
Vol afegir que a part de la gent jove de Vilassar de Dalt, per
per tal que es quedin al poble i es
pugui crear un poble més gran, també es podria obrir a gent de fora que vulgui venir a
viure a Vilassar de Dalt.
Anuncia que votarà a favor de la moció.

La Sra. Bosch diu que segons indiquen a la moció, l’ànim del conveni,
conven duna cooperativa
municipal és per l’impuls de construcció d’habitatge nou. Comenta que revisats els estatuts
aportats per la cooperativa veuen que no només es dedica a l’obra nova sinó també a la
rehabilitació de vivendes, de locals i d’edificacions i instal·lacions
instal·lacions complementàries per a
destinar-los
los als seus socis i sòcies.
Recorda que al ple anterior ja es va aprovar el document regulador del procediment per
verificació d’habitatges buits.
Pensen que ha estat molt didàctica la ruïna econòmica en que s’ha
s’ha situat el país i de retruc
a Vilassar de Dalt per l’impuls d’una frívola i artificial bombolla immobiliària encoratjada
fins al paraxodisme. Diu que si la proposta fos per la rehabilitació d’habitatges que
romanen buits hi estarien d’acord, però afegeix que tenen els seus dubtes de la necessitat
de seguir construint.
Comenta que ara mateix està en marxa la promoció d’habitatges a Can Pere Català i les
parcel·les de la dació en pagament de Bankia destinades a construïr vivenda de protecció
oficial.
Diu quee dubten que l’evolució demogràfica que s’està produint a Vilassar de Dalt,
requereixi l’impuls de més construcció i creuen necessari definir clarament tant quin és el
model de poble que es vol promocionar com si la població hi està d’acord.
Anuncia que s’abstindrà.

El Sr. Morales agraeix als grups l’entesa majoritària que hi ha hagut i afegeix que el partit
socialista hi donés també el seu suport en aquest marc de col·laboració que no implica per
ara projectes concrets i que a mesura que es vagin fent passos,
passos, es tingui l’oportunitat
d’anar-ho parlant.
Diu que enten l’abstenció com a voluntat de seguir-ne
seguir
parlant.
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Manifesta que és cert que ara mateix hi ha un document inicial que resumeix la política
pública d’habitatge a Vilassar de Dalt i pensa que estaria
estaria bé que es passessin a tots els
grups i que en poguessin començar a parlar per què en aquest mandat s’hauria de situar en
disposició d’anar ordenant tots aquests projectes que es proposen o s’han mig iniciat, en
conformar una política d’habitatge amb un anàlisi
anàlisi previ ben fet i amb uns objectius en el
marc d’un pla local d’habitatge i a partir que s’aprovi definitivament el reglament de
participació es pugui constituir una taula d’habitatge amb els grups i també amb la part de
la societat civil implicada, entesa
entesa o que li interessi especialment aquesta qüestió, s’hauria
de poder abordar la definició d’un pla local d’habitatge global que podria incloure tots
aquests projectes que s’han parlat en diverses ocasions.
Vol comentar que no es tanca a ningú l’accés a Vilassar però que la prioritat és que com a
mínim aquells que són de Vilassar de Dalt i s’hi volen quedar no hagin de marxar per què
no tenen eines per accedir a un habitatge.

El Sr. Cusidó pregunta quins són els dos possibles projectes que ha comentat el
e Sr.
Morales.

El Sr. Morales diu que ara mateix sobre planejament hi ha dos espais que estan definits
com a sòl dotacional, però això no vol dir necessàriament que hagin d’anar en aquell espai,
ja que és una qüestió que s’ha de parlar i s’ha de decidir a futur i que abans de fer res s’ha
de mirar la viabilitat o la idoneïtat d’aquests espais. Comenta que es tracta de la parcel·la
inferior de tot el conjunt de Joan Maragall i de l’antiga escola pública. Afegeix que té tres
plataformes, la última a tocar del
de carrer Unió i l’altre seria a Can Silva.
Insisteix que això és el que està actualment sobre planejament però que no vol dir que hagi
de ser així, per què hi ha d’altres possibilitats de marge amb les que es poden anar parlant.
L’alcalde manifesta que tal com s’ha dit és un conveni marc de tipus declaratiu que caldrà
que hi hagi projectes concrets que l’avalin i caldrà conformar tota la trajectòria que implica
la cooperativa. Afegeix que podria significar una intervenció amb les condicions del
mercat i per tant és un element progressista, que sembla que compagina i que d’alguna
manera ha de conviure amb el que en definitiva implica una intervenció en termes de
mercat i en funció de les propietats i projectes que hi hagi.
Comenta que el problema que hi ha a Vilassar de Dalt és que el mercat és la font
fonamental de provisió d’habitatge i es tenen poques intervencions en matèria de política
publica d’habitatge i coincideix en que s’ha de tenir una política pública d’habitatge,
d’habitatg
partint de la base d’una hipòtesi que és que Vilassar, malauradament i que s’han de buscar
les fons documentals que ho corroborin, pateix una pèrdua sistemàtica de població
autòctona i en canvi equilibra la població amb persones i famílies que venen d’altres
d’a
llocs i
l’increment del nivell de renda vilassarenc es produeix en funció d’aquesta acollida de
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persones d’altres llocs que tenen un accés a la vivenda que per regla general és de difícil
accés per la gent de Vilassar.
Afegeix que quan es parlen de projectes
projectes d’aquest estil diu que principalment es vol afavorir
a la gent de Vilassar i el sòl que es pugui movilitzar en això, vol pensar que serà ben rebut
per tots els vilassarencs siguin d’on siguin i visquin on visquin, per què s’està parlant d’una
política
tica social d’habitatge vol dir una política democràtica i universal d’habitatge. Afegeix
que s’estaria parlant d’una altra cosa si es parlés de polítiques socials d’habitatges, de
persones que estan en situacions de vulnerabilitat, en situació d’exclusió social i necessiten
un sostre i un recurs residencial.
Creu que hi ha d’haver la possibilitat de treballar-hi
treballar hi i que en aquest tipus de projectes més
enllà que es controli que es facin correctament, hi poden haver vies de comunicació per
portar-los a terme.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors
d’ARA VILASSAR, CIU, CUP i PP i una abstenció de la regidora del PSC.

3.- Moció de la CUP, Ara Vilassar i CIU de suport als ajuntaments investigats per
l'Audiència Nacional
cional i al dret a decidir.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000072

Moció presentada per: Varis
Assumpte

Moció de la CUP, Ara Vilassar i CIU de suport als ajuntaments investigats per l'Audiència
Nacional i al dret a decidir.
Relació de fets

El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en
l’article
rticle 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest
dret determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries
dipo
d'aquest
dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de
dret.
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys
i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses
diverses ocasions, i de forma majoritària, el
reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar
l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al
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seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix
com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà.
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el
passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar
aprovar la Resolució 1/XI sobre
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat
anat aprovant una moció que, a hores
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà
i ha de poder expressar-se
se amb llibertat.
lliber
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament
polititzats, han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus
regidors i regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per
pe
investigar l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de
Municipis i l’Assemblea Nacional Catalana.
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies
per atemorir, a través de l’amenaça
l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels
nostres Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central
d’Instrucció 2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la
Resolució del 9N del Parlament de Catalunya.
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se
considerar se com a constitutiu
dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució
Resolució del Parlament per part
dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno,
-cèlebre
cèlebre pel cas dels «titiriteros»-,
«titiriteros» no només manté oberts
erts tres procediments concrets
contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó
que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de
l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport
per tal que li aportin tota mena d’informació.
En relació als antecedents exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Proposta d’acords

Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt als requeriments
enviats per ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents
tres
ajuntaments catalans per haver aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI
del Parlament de Catalunya.
Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin
ser encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el
dret fonamental a la lliure expressió.
Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les
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institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels
ajuntaments entesos com l’administració més propera a la ciutadania.
Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions
mobilitzacions que es convoquin per donar suport
a les persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes
de Vilassar a participar-hi.
participar
Cinquè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de
Catalunya, al Parlament
ment de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Govern de la Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern
d’Aragó, i als governs de l’estat espanyol i francès.

El Sr. Miralles diu que una vegada més la CUP treu aquest
aquest tema sobre la taula i a més a
més quan té un caràcter d’impacte local al 100 %, quan el passat 19 d’abril es va requerir
aquí a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, especialment a l’alcalde la documentació
necessària per poder judicialitzar un debat que entén
entén que és un debat polític, un debat
democràtic i que algunes institucions de l’estat espanyol intenten judicialitzar d’una forma
ben fraudulenta. Afegeix que de fet el debat sobre la legitimitat de les decisions que es
prenen en el consistori són fruit de l’expressió del vot dels ciutadans en unes urnes i per
tant entenen que allò que intenten portar als tribunals, el que s’ha de fer és tornar-ho
tornar
a
portar a l’esfera política i tenir un debat serè a les institucions, al carrer, entre les entitats i
la societat
tat civil, entre els partits i per això la CUP presenta a dia d’avui aquesta moció i és
un dels motius.
Entenen que el que no poden fer és supeditar la creació d’una nova república catalana a la
voluntat dels tribunals i dels magistrats o la voluntat d’alguns
d’alguns partits que tenen interès que
aquest anhel no tiri endavant i el que volen expressar és que cal desobeir a favor i amb tota
consonància allò que la voluntat del poble català demana i fa molt de temps que s’està
demanant i per tant demanen que en pro d’aquesta
d’aquesta legitimitat que tenen tots ells com a
ciutadans i com a representants dels partits polítics per què es pugui caminar cap a la
República Catalana, sense por, s’aprovi aquesta moció per caminar cap a la República.
L’alcalde coincideix amb el Sr. Miralles,
Miralles, ja que li sembla que s’està davant d’un problema
molt greu per l’estat de dret que es fonamenta en la divisió de poders i evidentment en el
cas de l’estat espanyol no s’està produint i per tant és un element molt determinant a l’hora
de fer crítica del que està succeint que fins i tot hauria de fer pensar als que no són
independentistes, des del punt de vista de la qualitat democràtica, el que succeeix és un
problema, ja no per les aspiracions d’un país i per la seva independència, la posició política
polític
legítima que s’ha defensat i que s’ha conquerit a través de les urnes sinó des del punt de
vista de la llibertat d’expressió i la capacitat de poder expressar lliurement les idees i a no
ser fiscalitzar en l’expressió d’aquestes i a no ser perseguit i que
que qualsevol democràcia
d’arreu del mon entendria de que s’està parlant i els que no són independentistes en aquest
pais haurien d’entendre que sent demòcrates haurien de fer costat en no transigir quan es
cometen situacions clarament injustes i qüestionables
qüestionables com aquesta que acaba de comentar
el Sr. Miralles.
Afegeix que hi ha moments que s’ha de mantenir les posicions i que aquest n’és un.
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El Sr. Cusidó diu que des del moment que van presentar la moció hi van donar suport i es
ratifiquen en tot el que diu.
Vol matissar a l’intervenció del Sr. Miralles que pel que fa a desobeïr, ells són més
partidaris d’obeïr al govern de Catalunya i que això és el que faran.
La Sra. Martín-Moreno diu que vol deixar clar que Catalunya no està entre els territoris
amb dret a determinació, tal com va dir el secretari de la ONU. Diu que Catalunya no està
en la categoria de territoris no autònoms. Manifesta que Espanya és una gran nació en la
que hi ha un gran respecte a la diversitat, la cultura, els idiomes, les tradicions. Diu
D que
Espanya és un estat independent i sobirà que inclou la regió catalana i així va ser admès a
les nacions unides i actua a la comunitat internacional.
Comenta que es parla de llibertat i es confon amb llibertinatge, ja que ningú està per sobre
de la llei
lei i afegeix que el que pretenen no és llibertat d’expressió sinó saltar-se
saltar
totes les
lleis.
Manifesta que hi ha una constitució en la qual es basen les lleis, els drets, la que tracta a
tots els espanyols per igual i uneix. Afegeix que aquesta constitució
constitució va tenir set pares, dos
d’ells catalans, els quals es van unir per vetllar pel bé de cadascú.
Puntualitza que a l’article 2 de la constitució espanyola, es fonamenta en la indissolubilitat
de la unitat d’Espanya i s’està cridant a la ciutadania a l’autodeterminació,
l’autodeterminació, incitant-los
incitant
a
saltar-se les lleis.
Pregunta que passa quan algú se salta llei i delinqueix, que la justicia actua sobre ell i que
aquest cas és el mateix, ja que la justícia és igual per tothom i la constitució ho contempla
així.
Diu que no va votar la constitució però que n’està molt orgullosa i agraeix als seus pares
que la votéssin, doncs en ella tots són iguals i no es permet que es tracti a la gent com a
catalans de primera i catalans de segona.
Afegeix que s’està portant a Catalunya amb tot això a una divisió de la seva gent i pregunta
com se’ls ocurreix portar als veïns de Vilassar de Dalt a recolzar una cosa que és il·legal, ja
que això es portar al poble pel camí de la incertesa i això atempta contra l’estatut
d’autonomia. Puntualitza que amb això s’està portant a Catalunya a una divisió de la seva
gent i que per ells hi ha catalans de primera i de segona i que ella és catalana de segona,
segons ells per estimar tant Espanya com Catalunya i que això és el que estan aconseguint
amb l’autodeterminació.
Comenta que per ella tots són iguals i que escolta, respecta a qualsevol, sigui quina sigui la
seva ideologia per què vol una Catalunya millor per tots, sense projectes que vulguin
trencar la unitat i on el més important siguin les persones
persones i es pugui conviure dintre del
marc constitucional.
Demana a tots un respecte a la llei que és la llei que uneix i que no es pot saltar i que
només la llei fa tothom igual i per això demana un respecte a les lleis i a la constitució,
doncs és la que uneixx a tots els espanyols.
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La Sra. Bosch vol puntualitzar que la declaració 1/10 del Parlament de Catalunya va ser
suspesa per part del Tribunal Constitucional, per tant deixa sense efectes jurídics que se’n
poguessin derivar.
Comenta que en aquests moments polítics de màxima tensió que s’estan vivint són fruit de
la manca de negociació de diàleg i de pacte per trobar una sortida a l’embolic en el qual es
mantenen els partits que han estat governant els darrers anys a Catalunya i a la resta
d’Espanya, partits que no han estat capaços d’obrir un procés de diàleg en un tema tant
cabdal com és l’encaix de Catalunya dintre de la resta d’Espanya. Entenen que no hi ha cap
justificació per defensar que un text declarat il·legal pel tribunal constitucional sigui la
base
se de cap actuació política, com tampoc hi ha cap argument jurídic per defensar que es
pugui saltar la llei per part de cap institució.
Manifesta que portar al terreny de la judicialització fets que estan al terreny de la política
mai és la solució i per això
ixò els socialistes catalans insten a uns i a altres a trobar solucions i
no atiar a un conflicte que pot tenir rèdits electorals però que en cap cas donarà solucions
al conflicte polític. Afegeix que tampoc consideren que citar a declarar regidors i regidores
regid
de Catalunya, contribueixi en cap cas a resoldre el conflicte polític que s’està vivint.
Diu que es viu en democràcia i en un estat de dret i els i les socialistes catalans no
condemnen ni condemnaran mai una movilització ciutadana però tenen ple convenciment
conv
que el problema del que s’està parlant es resoldrà en negociació i diàleg i no pas amb
movilitzacions d’una i altra banda del conflicte.
Per tot el que ha exposat anuncia que s’abstindrà.
El Sr. Miralles entén que hi ha una concordança plena amb la intervenció de la CUP amb
el grup municipal d’ARA VILASSAR. Manifesta que en la línea que deia Convergència
també està bastant a la línea, només l’esment entre el dilema de l’obediència o la
desobediència. Entén que Democràcia i Llibertat o Convergència i Unió prefereix utilitzar
aquest terme per què és molt més suau i no emet un missatge de conflicte polític envers
institucions que consideren que estan cometent un abús i estan oprimint de fa anys i panys i
precisament per això la CUP parla d’obediència en totes les lletres d’aquesta paraula per
que des de la CUP creuen que s’ha d’afrontar aquesta dialèctica política des d’aquests
termes i ells no però que no passa res.
Diu que per les intervencions del partit popular diu que no podrien estar més en desacord
des
i
de fet diu que el que expressi el secretari de la ONU que vingui i ho expliqui, ja pot dir
missa, pot dir el que vulgui i que el que hauria de fer és vetllar per què tots els pobles
tinguin un reconeixement ple, es respectin les llibertats democràtiques
democràtiques de tots els pobles i
la gran majoria dels estats i ell com a representant de tots els estats hauria no de mirar cap
un altra banda sinó d’afrontar les coses tal com són.
Comenta que ells decideixen i per tant creuen que comparar la llibertat amb el llibertinatge
l
és una absurditat entrar en aquest tema i afegeix que llibertinatge és el que alguns podrien
arribar a fer aquesta festa major i que llibertat és s’està treballant des de les institucions
catalanes des de la societat civil per poder aconseguir que Catalunya i els Països Catalans
en un futur acabin sent independents.
Manifesta que creuen en la constitució evidentment, que és un paper elaborat en el seu dia,
amb les persones que estaven en el seu moment elaborant-ho,
elaborant ho, però ja han passat molts anys
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i creuen que una llei no ha de supeditar la voluntat d’un poble i li diu a la Sra. MartínMartín
Moreno que les lleis no estan només per complir-les,
complir les, sinó que la funció que té qualsevol
polític és la de captar la necessitat del moment, veure com ha evolucionat la
l societat i per
tant adaptar les lleis a les necessitats reals que té un poble i que el que no es pot fer és
anclar-se i lligar-se
se al peu una bola, tira-la
tira la al fons del mar i anar intentant sortir sempre
amb la base de la constitució.
Afegeix que creuen que
ue amb la constitució el que s’hauria de fer és el que va fer l’Ampar
Moliner l’altra dia a TV3.
La CUP creu que a la vegada no creuen que hi hagi una divisió de catalans de primera i
una divisió de catalans de segona, sinó que el que creuen és que hi ha una
u divisió entre
països de primera i països de segona. Puntualitza que els països de primera són aquells
països que quan una part de la seva població té una preocupació el que fa és permetre que
s’expressi amb total llibertat, que es pugui fer una consulta,
consulta, que es pregunti i que surti el
que surti. Pel que fa als països de segona diu que són aquells que neguen que part de la
seva població s’expressi, voti i decideixi si cal separar-se
separar se i si no cal no separar-se.
separar
El Sr. Oliva referent a les intervencions dels
dels dos partits d’obediència espanyola, dignes
representants del nacionalisme espanyol, tenen dos eixos fonamentals. Manifesta que un és
la paraula constitució i l’altre és la paraula llei.
Referent a l’expressió del Partit Popular de que ells tenen la constitució,
constitució, suposa que ha
estat un lapsus, ja que sembla un martell per martellejar els heretges. Puntualitza que els
que ells tenen és la facultat de nomenar jutges que interpreten la constitució d’acord amb
els criteris del seu partit. Li diu que han polititzat
polititzat la justícia i l’estan utilitzant per trencar
qualsevol possibilitat de diàleg dintre l’estat, dintre del conjunt dels pobles d’Ibèria.
Afegeix que ells són els problema, per què utilitzen la constitució i els nomenaments de
jutges per martellejar les dissidències, en aquest cas la dissidència perifèrica. Puntualitza
que no és un problema de manca de diàleg, ja que més manca de diàleg que la que hi ha
hagut ara per formar govern, incapacitat absoluta d’acceptar la opinió d’aquells grups
catalans que pressuposen
ssuposen que volen simplement votar que defensa la idea d’un referèndum.
Afegeix que això és negar-se
negar se a compartir el poder amb aquella gent que defensa un
referèndum i que això no és diàleg sinó una expressió més d’un nacionalisme espanyol
acorralat a les institucions de l’estat que veu com dia a dia el conjunt d’Europa se’n dóna
conte que la legitimitat la donen els vots a través del parlament i les lleis que són les que
permeten anar endavant.
El Sr. Cusidó diu que no es pot fer política de terra cremada i que sense el pas de
Convergència no hi hauria hagut un acord tan ampli per un nou país i a la societat hi ha
posicions extremes i posicions moderades i per això la societat és àmplia i plural.
La Sr. Martín-Moreno respon que està tot en mans de la llei.
llei
La Sra. Bosch vol aclarir al Sr. Oliva que els socialistes de nacionalistes no en tenen res i
que el moviment independentista també és nacionalista.
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L’alcalde puntualitza que s’estan confonent coses.
La Sra. Bosch diu que no està d’acord en que compari el seu partit amb el partit
nacionalista popular.
L’alcalde demana que facin un gest en aquest sentit i que el socialisme el conjunt d’Ibèria,
faci un pas endavant i digui que està per una solució democràtica per què
qu està claríssim que
la negociació i el diàleg, es veu sistemàticament per les notícies i el que passa dia a dia que
es tomben iniciatives, no hi ha cap mena de voluntat d’anar més enllà del que s’ha dit
sempre a la defensa del marc constitucional, que els interlocutors del partit popular i el
partit socialista insisteixen sistemàticament amb aquest tema i que les reformes
constitucionals són maquillatges que s’han fet via urgència quan s’ha tocat la monarquia i
per res més. Afegeix que el que ha anat passant
passant els darrers anys és política pràctica i s’ha
de poder fer pedagogia per què sinó arribarà un moment que les discusions polítiques seran
tant estèrils que cadascú podrà dir el que vulgui i quedar-se
quedar se tant ample i això és fer un flac
favor a la participació,
ó, a la transparència, a la democràcia participativa...
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova amb 11 vots a favor dels regidors
d’ARA VILASSAR, CUP i CIU, 1 vot en contra de la regidora del PP i 1 abstenció de la
regidora del PSC.

4.- Donar compte del canvi de portaveu del grup municipal de CIU.

El Sr. Cusidó diu que tal com va dir a la Comissió Informativa és un tema purament
administratiu i de tràmit de Convergència. Agraeix al titular durant aquest any al Sr.
Garrigós i afegeix que fan la feina conjunta i que la continuaran fent.
5.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2015 de l'Ajuntament i
de l'Organisme Autònom del Museu-Arxiu
Museu
municipal.

L’alcalde diu que es dóna compte de la liquidació del pressupost de l’exercici
l’ex
2015 de
l’ajuntament i de l’Organisme Autònom del Museu-Arxiu
Museu Arxiu municipal i que els regidors han
pogut consultar la documentació que es troba a l’expedient.
6.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament
l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2016AJUN000257 al D2016AJUN000402 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
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D2016AJUN000257
D2016AJUN000258
D2016AJUN000259
D2016AJUN000260
D2016AJUN000261
D2016AJUN000262
D2016AJUN000263
D2016AJUN000264
D2016AJUN000265
D2016AJUN000266
D2016AJUN000267
D2016AJUN000268
D2016AJUN000269
D2016AJUN000270
D2016AJUN000271
D2016AJUN000272
D2016AJUN000273

D2016AJUN000274
D2016AJUN000275
D2016AJUN000276
D2016AJUN000277
D2016AJUN000278
D2016AJUN000279
D2016AJUN000280
D2016AJUN000281
D2016AJUN000282

01/04/2016
Cessióó de l'espai públic de la Sala polivalent 17,
del Centre Civic, el dia 28 de maig de 2016.
01/04/2016
Llicència d'obres menors per la reforma interior i
redistribució de local comercial al c/ Àngel Guimerà, 13 local
01/04/2016
Llicència d'obres menors per la pavimentació de 12
m2 al jardí i reforma ximeneia al c/ Santiago Rusiñol, 22.
01/04/2016
Llicència
d'obres
menors
per
retirar
muntacàrregues i deixar l'escala de la finca en l'estat inicial
01/04/2016
Llicència d'obres menors per legalització edifici
carrer Rafael Riera Prats,37.
01/04/2016
Cessió de l'espai públic de Can Rafart, per a
celebrar jornada familiar, el dia 9 d'abril de 2016 de 8 a 21 h.
01/04/2016
Cessió de l'espai públic dels Fors romans de la
Fornaca, per a la celebració X vetllada poètico Musical, pel dia 15 de
juliol de 2016 a les 22 h. I material.
01/04/2016
Tràmit d'audiència prèvia a l'ordre d'execució de la
vegetació
01/04/2016
Retorn fiança d'obres expt.OMAJ2007000015
01/04/2016
Retorn fiança d'obres de l'expt. OMAJ2012000017
per la reforma i amplicació d'un habitatge al c/ Manuel Moreno, 37
01/04/2016
Sol·licitud
licitud de la Sra. Montserrat Llimona Botey per
acollir-se
se a la jubilació anticipada als 64 anys amb
efectes del dia 31 de març de 2016.
01/04/2016
Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2016, per transferència de crèditit entre partides. Expedient
de modificació número 02_2016.
01/04/2016
Arxiu ordre d'execució - placa metraquilat a la
teulada
04/04/2016
Preu public Serveis Esportius Can Banus, Abril
2016
04/04/2016
ACEPTACIO
TACIO CÀRRECS MARÇ 2016
ACEPTACIO CÀRRECS MARÇ 2016
05/04/2016
Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal,
març de 2016
05/04/2016
Aprovació del conveni de col·laboració amb
Superficies de Alimentació, SA per al Fes-tival
tival Revela'T i el Festival
Vilazzari 2016.
05/04/2016
Taxa per Assistència al Casal del dia, març de
2016
05/04/2016
Suspensió d'obres sense llicència a l'Av. Lluís
Companys, 15
05/04/2016
Suspensió obres sense llicència al c/ Rafael Riera i
Prats, 1
05/04/2016
Taxa Servei Atenció Domiciliària, març de 2016
06/04/2016
Acord incoació segons relació 16016205
06/04/2016
Incoació expt. segons relació 16013515
1601
06/04/2016
Proposta sanció segons relació 16015294
06/04/2016
Acord incoació expts. segons relació 16015023
06/04/2016
Acord incoació expts. segons relació 16013235
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D2016AJUN000283
D2016AJUN000284
D2016AJUN000285
D2016AJUN000286
D2016AJUN000287
D2016AJUN000288
D2016AJUN000289
D2016AJUN000290
D2016AJUN000291
D2016AJUN000292

D2016AJUN000293
D2016AJUN000294
D2016AJUN000295
D2016AJUN000296
D2016AJUN000297
D2016AJUN000298
D2016AJUN000299
D2016AJUN000300
D2016AJUN000301
D2016AJUN000302
D2016AJUN000303
D2016AJUN000304
D2016AJUN000305
D2016AJUN000306
D2016AJUN000307
D2016AJUN000308
D2016AJUN000309
D2016AJUN000310
D2016AJUN000311
D2016AJUN000312
D2016AJUN000313

06/04/2016
Al.legació
ció a la dènuncia de tràansit 150011095 ,
9280-DXV
06/04/2016
Al.legació a la dènuncia 150011092 , BST-0021
BST
06/04/2016
Al.legació a la dènuncia de trànsit 150011084 1199 BLD
06/04/2016
Al·legació a la denúncia
núncia de trànsit amb número
d'expedient 150011244 i vehicle 7966JFH.
06/04/2016
Al.legació a la denuncia de trànsit 150011249
2948-HVV
06/04/2016
Baixa expedient de denúncia P150964572 per
duplicitat amb un altre expedient.
06/04/2016
Al.legació a la dènuncia de trànsit 160010680,
vehícle 9176-HKS
06/04/2016
Al.legació denúncia expt. 150010036
06/04/2016
Al.legació denúncia expt. 160011039
06/04/2016
Al.legació a la dènuncia de trànsit 160010253 i
vehicle 5188-GXX.
06/04/2016
Al.legació denúncia expt. 150011007
06/04/2016
Al.legació a ladènuncia de trànsit 15011750,
vecihle 4261-FPX
06/04/2016
Al.legació
egació denúncia expt. 16011322
06/04/2016
Al.legació denúncia expt. P150980063
06/04/2016
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 16011613 i vehicle 2331BLZ.
06/04/2016
Al.lergació a la dènuncia de trànsit 16011304 0424-GDG.
06/04/2016
Al.legació denúncia expt. 160011014
06/04/2016
Al.legació a la dènuncia de trànsit 15011692
-9125-DMP
06/04/2016
Al,.legació a la dènuncia de transit 150011005
150
0963-GFC
06/04/2016
Al.legació denúncia expt. 15012257
06/04/2016
Al·legació denúncia de trànsit P150964580. i
vehicle 6734CBN.
06/04/2016
Al.legació a la dènuncia de trànsit 150011128 1380-CJZ
06/04/2016
Al.legació denúncia expt. 15012222
06/04/2016
Al.legació denúncia expt. P150953805
06/04/2016
Proposta sancions segons relació núm. 16012082
06/04/2016
Acord incoació expts. segons
ons relació 16011821
06/04/2016
Proposta sanció segons relació 16010839
06/04/2016
Acord incoació segons relació 16010584
06/04/2016
Acord incoació segons relació 16009557
06/04/2016
Al.legació denúncia expt. 16011305
06/04/2016
Acord incoació segons relació 16008549
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D2016AJUN000314
D2016AJUN000315
D2016AJUN000316
D2016AJUN000317
D2016AJUN000318
D2016AJUN000319
D2016AJUN000320

D2016AJUN000321
D2016AJUN000322
D2016AJUN000323
D2016AJUN000324
D2016AJUN000325

D2016AJUN000326
D2016AJUN000327

D2016AJUN000328
D2016AJUN000329
D2016AJUN000330
D2016AJUN000331
D2016AJUN000332
D2016AJUN000333
D2016AJUN000334

D2016AJUN000335
D2016AJUN000336

06/04/2016
Anul·lació expedient de denúncia núm. 15012286
d'acord amb el principi non ibis in idem.
06/04/2016
Baixa denúncia
úncia de trànsit expedient 1500010209
d'acord amb el principi non bis in idem.
06/04/2016
Anul·lació del Decret d'Alcaldia número 267, de
data 1 d'abril de 2016.
06/04/2016
Sol·licitud d'assistència jurídica.
06/04/2016
Cessió de l'espai públic de Can Rafart, per a
celebrar jornada familiar, el dia 9 d'abril de 2016 de 8 a 21 h.
06/04/2016
Llicència d'obres per instal·lació canonada Av. Sant
Sebastià, 21
06/04/2016
Sol·licitud de la Sra. Montserrat Llimona Botey per
acollir-se
se a la jubilació anticipada als 64 anys amb efectes del dia 31
de març de 2016.
07/04/2016
Retorn fiança gestió de residus l'expt. d'obres
OMAJ2012000017 per la reforma i amplicació
licació d'un habitatge al c/
Manuel Moreno, 37
07/04/2016
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Sant Genís, 3
07/04/2016
Redistribució d'efectius per necessitats del servei
del Sr. Josep Fàbregas Peinado
07/04/2016
Concurs oposició sergent
08/04/2016
Modificació de les competències de la Junta de
Govern Local i ampliació de delegació de competències al regidor de
Comunicació, Cultura i Espai Públic.
08/04/2016
Autorització de despeses.
08/04/2016
Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombreries i altres residus urbans domèstics, corresponent al
2016
08/04/2016
Aprovació del padró fiscal de Taxes d'escombreries
d'escombreri
i altres residus urbans comercialscorresponents al 2015.
08/04/2016
DEVOLUCIO OFICI MARÇ 2016
08/04/2016
Aprovar la reposició de bestreta de la Gent Gran de
Can Rafart C00009
08/04/2016
Aprovar les reposicions
posicions de bestreta de serveis
Tècnics C00203 i C00204
08/04/2016
AUTORITZACIO PJ PUNTAIRES
08/04/2016
Llicència d'obres menors per arreglar goteres de la
teulada i canviar rajoles de bany i cuina
08/04/2016
Cessió de l'espai públic de la Plaça de la Vila i
cervilla per diferents bars del poble, per a lña celebració de Vilabars
2016, EL 29 d'abril de 2016, de 21:00 a 24:00 h.
08/04/2016
Aprovar la relació d'intervenció I00984
08/04/2016
Aprovar les operacions de l'Ajuntament de les
relacions I00986 i I00987
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D2016AJUN000337
D2016AJUN000338

D2016AJUN000339
D2016AJUN000340
D2016AJUN000341
D2016AJUN000342
D2016AJUN000343
D2016AJUN000344
D2016AJUN000345
D2016AJUN000346
D2016AJUN000347
D2016AJUN000348
D2016AJUN000349
D2016AJUN000350

D2016AJUN000351
D2016AJUN000352
D2016AJUN000353
D2016AJUN000354
D2016AJUN000355
D2016AJUN000356
D2016AJUN000357
D2016AJUN000358
D2016AJUN000359
D2016AJUN000360

12/04/2016
Desestimació del recurs de reposició interposat
contra el decret 173/2016
12/04/2016
Taxa per recollida, tractament i eliminació
d'escombreries i altres residus urbans domèstics, corresponent al
2016
12/04/2016
Taxes per recollida, tractament i eliminació
d'escombreries i altres residus urbans comercials e industrials,
corresponent al 2016
12/04/2016
Inici procediment de restabliment de la legalitat
urbanística d'obres sense llicència al c/ NOU, 29
12/04/2016
Anul·lació dels Decrets números 327 i 328 de data
8 d'abril de 2016.
12/04/2016
Al·legació a la denúncia
núncia de trànsit amb número
d'expedient P150920796 i vehicle 6173BCL.
12/04/2016
Al.legació a la denuncia de transit 15012108 b-3630-UH
12/04/2016
Al.legació denúncia expt. 150011228
12/04/2016
Al.legació
ió a la denuncia de transit 15012231,
3595-BTY el dia 2 de maig de 2015
14/04/2016
Llicència d'obres per l'obertura de porta amb pared
de fàbrica i rebaix de terres al c/ Notari, 6.
14/04/2016
Llicència d'obres per a rejuntar
reju
i sellar amb
polimers tabics pluvials i 2 façanes, c/ Barcelona, 10.
14/04/2016
Llicència d'obres menors per acabats interiors al c/
Frances i Benet Artigas, 4
14/04/2016
Llicència d'obres menors per canviar rajoles
cambra de bany
14/04/2016
Modificació del pressupost de l'ajuntament per
l'exercici 2016, per transferència de crèdit entre partides. Expedient
de modificació número 05_2016.
14/04/2016
Parades de Sant Jordi 2016.
14/04/2016
Arxiu expedient GURB2015000054 de Suspensió
cautelar i immediata d'obres sense llicència al c/ Manuel Moreno, 18
15/04/2016
Arxiu ordre d'execució c/ Sant Antoni, 4
20/04/2016
Aprovar la relació de reposició de bestreta de
Tresoreria C00085
20/04/2016
Parada Sant Jordi 2016.
20/04/2016
Material per comiat alumnes 6è primària, al pati de
l'Escola Frances Macià, el dia 17 de juny de 2016.
20/04/2016
Parades de Sant Jordi 2016
20/04/2016
Recurs de reposició interposat pel Sr. Josep-Lluis
Josep
Vargas i Gómez, contra el Decret núm. 317
20/04/2016
Arxiu sense més tràmit de l'escrit del Sr. Vargas de
data 11 d'abril de 2016, (R.E. núm. 1746 /2016)
20/04/2016
Muntatge parada venda samarretes per caminada
popular, dia 22/5/2016 de 9 a 14h a la plaça de la Vila (davant
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D2016AJUN000361
D2016AJUN000362
D2016AJUN000363
D2016AJUN000364
D2016AJUN000365
D2016AJUN000366
D2016AJUN000367

D2016AJUN000368
D2016AJUN000369
D2016AJUN000370
D2016AJUN000371
D2016AJUN000372
D2016AJUN000373
D2016AJUN000374
D2016AJUN000375
D2016AJUN000376
D2016AJUN000377
D2016AJUN000378
D2016AJUN000379
D2016AJUN000380
D2016AJUN000381
D2016AJUN000382
D2016AJUN000383
D2016AJUN000384
D2016AJUN000385
D2016AJUN000386
D2016AJUN000387
D2016AJUN000388
D2016AJUN000389

tintoreria)
20/04/2016
Material per desfilada canina i Vilaguau dia
15/5/2016
21/04/2016
Pagament de serveis extraordinaris del mes de
març de 2016 al personal del pavelló.
21/04/2016
SERVEIS ESPECIALS BRIGADA MES DE MARÇ
DE 2016
21/04/2016
Decret
anul·lat
i
substituït
per
el
D2016AJUN000372
21/04/2016
Relació serveis extraordinaris i plusos Policia Local
corresponents al mes març 2016.
21/04/2016
Prèstec de consum.
21/04/2016
Modificació de l'assignació de tasques als llocs de
treball de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i reubicació d'un/a
informador/a-tramidor/a
tramidor/a de l'OAC a les dependències de la policia
local de forma rotativa mensualment.
26/04/2016
Cessió de l'espai públic del Parc de Can Rafart, el
dfia 12 de juny de 2016, de 7:00 a 18:00, per a celebrar un event
solidari.
26/04/2016
Aprovar la relació C00205 de reposició de bestreta
de Serveis Tècnics.
26/04/2016
Aprovar la relació de reposició de bestreta de la
Gent Gran de Can Rafart C00010
26/04/2016
Jornades contra el càncer parc Can Rafart 4 i 5 de
juny
26/04/2016
Serveis Especials Susana Camps (desembre 2015)
26/04/2016
Aprovar la relació d'intervenció I00988.
26/04/2016
PJ REHABILITACIO SALA L'ESTRELLA
26/04/2016
autoritzacio pagament a justificar ordinador arxiu
26/04/2016
LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2015 AJUNTAMENT
26/04/2016
26/04/2016
Liquidacio Pressupost 2015 MUSEU
27/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
28/04/2016
MARTIRS
28/04/2016
Martirs 2016.
28/04/2016
28/04/2016
Martirs 2016.
28/04/2016
28/04/2016

Acord incoació expts segons relació 16017047
Acord incoació expts segons relació 16018296
Proposta sanció segons relació 16017304
Proposta sanció segons relació 16018587
DEVOLUCIO OFICI ABRIL 2016
AUTORITZACIO PJ FESTA MAJOR SANTS
Atracció Baby volador infantil, festa major Sants
Patatera , festa major del Sants Martirs 2016.
Atracció Diver Roler, per a la festa major de Sants
Muntatge atracció per festa major
majo Sants Màrtirs
Xurreria Menxu parada festa major Sants Martirs.
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D2016AJUN000390
D2016AJUN000391
D2016AJUN000392
D2016AJUN000393
D2016AJUN000394
D2016AJUN000395
D2016AJUN000396
D2016AJUN000397
D2016AJUN000398
D2016AJUN000399
D2016AJUN000400
D2016AJUN000401

D2016AJUN000402

28/04/2016
Atracció Tir, festa major Sant Martirs 2016
28/04/2016
Xurreria per a la festa major de Sants Martirs.
28/04/2016
Atracció tren Dimoni, festa major dels Sants Martirs
2016
28/04/2016
Atracció Baby infantil (pista de cotxes i motos a
bateria) Sants Martirs 2016.
28/04/2016
Parada Festa major Sants Martirs 2016: Maquina
de sucre.
28/04/2016
Atracció Festa major Sants Martirs 2016: Pesca
d'ànecs
28/04/2016
Atracció pesca d'ànecs infantils Festa Major Sants
Màrtirs 2016.
28/04/2016
Atracció Pista de Auto-xocs,
xocs, per a la festa major
dels Sants Martirs 2016.
28/04/2016
PJ ASSEGURANÇA DIABOLICS
28/04/2016
PJ CONCURS LITERARI (2)
28/04/2016
Relació de reposició C00206 de bestreta de
Serveis Tècnics
28/04/2016
Modificació
ficació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2016, per transferència de crèdit entre partides. Expedient
de modificació número 06_2016.
28/04/2016
Atracció festa major dels Sants Martirs 2016, Llits
elàstics i inflable .

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu-Arxiu
Museu Arxiu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2016MUSE000004 al D2016MUSE000005 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2016MUSE000004
D2016MUSE000005

01/04/2016
26/04/2016

Aprovar la relació I00165 del Museu.
Relació de reposició C00101

A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van
v del número D2016TEAT000007 al D2016TEAT000007 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2016TEAT000007

14/04/2016
Expedient 01 de modificació del pressupost de
l'exercici 2016 per generació de crèdit al Consorci Centre
Teatral-Cultural La Massa.

7.- Precs i preguntes.

24

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
El Sr. Cusidó recorda
ecorda al Sr. Morales, que cada dia s’agreuja el mal estat del talús a l’Avda.
l’Avd
de la Cisa que un ple més no s’ha fet cap actuació a la vorera ni s’han retirat les terres que
impedeixen el pas. Puntualitza que des del Ple d’octubre de 2015, es podia haver fet
l’actuació pertinent amb els propietaris per tancar el talús i fer la contenció de terres.
Comenta que del carrer del Mercat, tampoc s’ha fet cap seguiment
seguiment del compliment de la
prohibició de circular i aparcar, com us heu compromès, i que qualsevol dia pot ocórrer
algun accident i que la culpa serà de l’equip de govern com a responsables polítics.
Manifesta que del ple passat de març, s’hauria d’informar de que s’ha fet del prec de la
queixa d’insalubritat amb risc per els habitatges de la zona, per les pudors que es desprenen
i per la proliferació del mosquit tigre que sorgeix dels bassals d’aigua estancada
disseminats a la zona dels horts on s’emmagatzemen
s’emmagatzemen infinitat de cubells, galledes, bòtils,
plàstics, gomes, uralites i altres estris per contenir aigua i petites construccions i aixoplucs
improvisats, a la banda esquerra del carrer Torres i Bages, Torrent Lloveras i fins a la Paret
Seca.
Diu que també queda pendent que s’informi del prec que van demanar per la nul·litat de la
llicència del club de cànnabis instal·lat entre els carrers Juan de la Cierva i Bonaventura
Campeny, un edifici industrial compartit on existeix una sala de festes i events per a públic
bàsicament infantil que estava ubicat en el mateix edifici abans del club, i que ha vist
perjudicada la seva activitat per aquesta recent instal·lació, bàsicament per les olors de
cànnabis que envaeixen els voltants de la instal·lació i el transit de
de persones que freqüenten
l’immoble. Pregunta com pot ser que es donés llicencia per aquest club al costat d’un
centre que acudeixen menors.

A continuació, i en nom de CIU, formula els precs següents:

1- Club de Cannabis.. Comenta que no només no saben que
que s’hagi fet res, sinó tot el
contrari, l’Enginyer municipal el que ha fet es requerir al veí demandant de la situació
perquè apressi unes obres mínimes pendents d’un segon lavabo, que encara estan en
període d’autorització d’execució. Diu que la primera impressió
impressió que els ha donat, és
com si hi hagués intenció de posar pressió al veí que s’ha queixat, i que això no està
bé... A més, afegeix que l’esmentat club de cànnabis que s’ha autoritzat, fa mesos que
està en traspàs en anuncis a la xarxa, per un preu de 100.000€,
€, i sembla que es ve a
afegir al reguitzell de clubs que s’instrumenten com a negoci de curta durada, amb
traspàs dels problemes al nou adquirent. Per això, torna a demanar com a prec, i
apel·lant al sentit comú, que s’investigui aquesta situació
situació anòmala i que s’actui el més
aviat possible per evitar situacions irreversibles o de difícil solució.
2- Directrius de seguretat de la policia municipal de Vilassar de Dalt.
Dalt Comenta que en
el Registre d’entrada 1632, del dia 6/4/2016, hi ha un escrit del SPPMC Sindicat
professional de policies municipals de Catalunya, que adverteix i es queixen del risc de
les noves directrius de seguretat de la policia municipal de Vilassar de Dalt, que no
responen a un criteri tècnic, i que és un risc per la població. Demana
Demana com a prec, que
s’informi al respecte i que s’adoptin els acords necessaris per complir les normes
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legislatives de seguretat i els protocols de policies municipals catalanes. Demana també
que s’informi al respecte de les novetats que es produeixin.
3- Petició
etició al Regidor d’Hisenda.
d’Hisenda. Comenta que el passat 15/4/2016, van assistir a la
inauguració de l’exposició fotogràfica d’Agustí Centelles, una exposició excel·lent que
recomana anar a veure aquests dies de Festa Major. Comenta que el que els va semblar
excessiu
essiu i impropi del Regidor d’Hisenda, “amfitrió” de l’acte, per dir-ho
dir
així, és que
es va fer un “pica-pica
pica sopar” que no hi faltava detall..., coca, pizzes, pastis, begudes,
cava, patates, olives... Diu que era tan exagerat el tema, que fins hi tot es van
va permetre
“portar les sobres” a la presentació de l’acta de la Vilatrail, que es va fer poca estona
després. Manifesta que en aquesta, en bon criteri de l’Alcalde, es va oferir un senzill
brindis de cava amb copes de plàstic. Explica que al mateix acte, ja
j es va queixar a
l’Alcalde, i ara ho exposa aquí. Diu que és una vergonya... que no hi ha diners
suficients per serveis socials, per atendre les demandes de persones necessitades, i que
el Regidor d’Hisenda, que hauria de tenir “ma de ferro” en aquestes qüestions, és el
primer de malbaratar els recursos públics amb “festes i bodorrios”, com sempre es
compleix la màxima que diu: “... en faré de coses amb els teus diners...” Puntualitza
que quan no es te consciència del que son els diners públics, no es pot
po administrar amb
coherència, que hi ha un pla de rescat fins el 2022, que apugen cada any els impostos
una mitjana del 10% i que els diners van a parar... a les festes del Regidor d’Hisenda.
Afegeix que en un país normal, el que volen les catalanes i catalans,
catalans, això seria motiu de
dimissió... per això demana al Regidor d’Hisenda que expliqui el seu comportament,
que analitzi el seu comportament i que prengui mesures al respecte.

Referent al talús de la Cisa el Sr. Morales diu que es va prendre el compromís d’informar i
que s’està fent. Comenta que s’havia de resoldre el catàleg entre final d’abril i principis de
maig, on hi haurà una actuació i afegeix que els expedients segueixen en marxa i que les
actuacions que suposen un risc per al ciutadà, sigui
sigui a peu o en trànsit rodat, sí que s’han fet
i n’hi a més de programades.
Pel que fa al carrer del Mercat, el seguiment es fa dintre de tot el paquet d’actuacions al
conjunt del territori i en tot cas si hi hagués qualsevol accident la culpa en primera
instància serà de qui incompleixi les normes que tothom coneix per conduir o les normes
de civisme en primera instància i després ja es veurà si hi ha altres causes o no. Afegeix
que no s’escatimen recursos en preservar la seguretat sobretot dels vianants i de les
persones.
El Sr. Cusidó aclareix que al talús de la Cisa el que va passar és que el terreny es va
esllavissar i van caient les pedres que fins i tot arriben a l’altre banda i més si plou o fa
vent. A més afegeix que allà l’actuació que s’ha de fer
fer és de neteja i fer una contenció, per
què anar a escombrar el carrer no soluciona res per què l’endemà hi torna a ser.
Demana que es faci alguna cosa, que es faci una reclamació al propietari o el que es cregui
convenient.

El Sr. Morales insisteix en que s’està mirant i que és una qüestió que és un procés lent,
amb unes certes dificultats amb la propietat i que és una qüestió llarga i dificultosa però
torna a repetir que quan hi ha perill pel trànsit rodat o pel ciutadà es fa una actuació
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preventiva perr eliminar aquest perill i que la solució definitiva vindrà en el moment en que
es compleixi l’expedient i s’executi o a partir de l’ajuda de la Diputació que s’ha sol·licitat
des de fa uns mesos i que està pendent de resolució que deu estar a punt d’arribar.
d’arrib

El Sr. Oliva referent al tema d’insalubritat del carrer Torres i Bages diu que el tècnic hi ha
anat, ha fet el corresponent informe, s’ha establert un diàleg amb el propietari, s’estan
buscant maneres alternatives per què no sigui tant visualment escandalós
escandalós el tema dels petits
horts urbans que s’han creat allà i la manera de recollir les aigües. Afegeix que s’està
treballant i que poc a poc s’anirà resolent.
Referent al club de cannabis de la zona industrial, s’ha d’aclarir que les llicències no és una
cosa que es puguin donar en funció de simpaties o antipaties, ja que la gent té dret o no té
dret a un determinat lloc i en un determinat local a obtenir una llicència. Puntualitza que hi
ha dues llicències, una sala polivalent i un club de cannabis.
Aclareix
reix que la sala polivalent és per qualsevol tipus d’activitat, no exclusivament infantil i
que no hi ha cap normativa que impedeixi que es toquin. Puntualitza que tots han de
complir la normativa i fer les seves activitats de portes en dintre, cosa que fins
fi aquest
moment no es té cap queixa de cap de les dies activitats, excepte algun petit incident a la
sala polivalent.
Diu que els dos expedients estan a disposició de tothom i que compleixen tota la
normativa.
Quant al tema de l’exposició d’Agustí Centelles explica que era una exposició singular que
no ha costat res econòmicament i es va pensar que s’havia de fer una recepció en funció al
que s’oferia que era una cosa excepcional. Afegeix que com que va sobrar es va aprofitar
per un altre lloc i que ningú s’ho va emportar a casa i afegeix que les factures estan a
disposició de tots els regidors.

El Sr. Carlos referent al registre de la SPPMC diu que es tracta d’un problema de cobertura
de serveis per indisposicions de la policia que ja està solventat.
solventa
Pel que fa al tema de les rodes diu que es canviaran en breu i que pròximament la policia
local tindrà un vehicle nou per mitjà de rènting.
L’alcalde puntualitza que es tindran els dos vehicles per què el Dacia es va comprar i el
d’ara serà un rènting.
La CUP diu que no té cap prec.
El PP diu que tampoc farà cap prec.
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La Sra. Bosch en nom del PSC, formula els precs següents:
1. Cartell del circ.Comenta
.Comenta que des de l’últim circ que es va instal·lar al poble hi ha
un cartell enganxat en un fanal de l’aparcament
l’aparcament públic de Can Maians, el qual ja
sembla que formi part del mobiliari urbà.
2. Vidre parada d’autobús.
d’autobús. Comenta que el vidre de la marquesina de la parada
d’autobús està trencat.

Torn de preguntes

La Sra. Àlvarez en nom de la CUP, formula les preguntes següents:
1. Vorera de sota del CAP.
CAP. Pregunta si s’ha fet algun tipus d’intervenció a la vorera
de sota del CAP.
2. Tala d’arbres de la Carretera de Vilassar de Dalt.
Dalt. Pregunta per què s’han tallat
els arbres de la Carretera
Carretera de Vilassar de Dalt, si ha sigut per demanda de veïns o si
per què realment estaven malalts.
3. Contractació personal.
personal. Comenta que al ple anterior van fer una consulta sobre la
contractació d’una persona de l’Ajuntament, que se’ls ha fet arribar la
documentació
mentació i han vist que ha sigut una contractació subjectiva, per què
basicament s’especifica quins són els requeriments valorats, no hi ha cap tipus de
puntuació especificada que valori la formació i experiència. Afegeix que a la
valoració que es fa a l’informe
l’informe tècnic tampoc diu la puntuació que tenen els 12
currículums presentats amb els seus ítems. Pregunta el per què no s’ha fet aquest
procés, ja que a la documentació rebuda no hi és i creuen que no és el mètode
adequat de contractació a nivell subjectiu
subjectiu sinó a nivell objectiu i la manera de
contractar des de l’administració hauria de ser totalment objectiva, amb criteris,
puntuació i sapiguem com s’ha puntuat cada currículum. Pregunta si li poden fer
arribar la documentació i si és contractació subjectiva
subjectiva o objectiva.

A continuació comenta que tant ella com el Sr. Miralles volen convidar a totes les
persones de Vilassar a participar a la festa major i a gaudir de tots els actes.

La Sra. Llauró diu que sobre el tema de la contractació, diu que és un concurs de mèrits,
els ítems estan puntuats i cada currículum té una puntuació.
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Comenta que s’ha enviat les conclusions i l’informe tècnic però l’altre documentació ha
cregut que no calia, però que es troba al departament de recursos humans i que si cal els
el hi
enviarà.
La Sra. Àlvarez aclareix que a l’informe de justificació de contractació sí que hi surten els
requeriments valorats però no hi surt la puntuació amb que es puntua.
La Sra. Llauró contesta que al concurs de mèrits sí i que els hi enviarà.
Referent
eferent al desnivell que hi ha sota el CAP diu que encara no s’ha intervingut però hi ha
data d’intervenció.
Pel que fa al tema poda explica que hi ha un arbrat al carrer de la Sardana i que sobretot és
una intervenció pel benestar dels arbres, ja que hi ha una distància que s’ha de complir
entre arbre i arbre per què puguin créixer i que aquesta distància no es complia en absolut.
Afegeix que s’ha cregut convenient fer una intervenció en aquest sentit pel benestar dels
arbres que queden.

El Sr. Cusidó recorda que de les preguntes queda pendent la pregunta referent a la llicencia
per perforació de pous, que us vam lliurar fotografies de màquines de perforació en el
recinte del Castell, i que s’expliqui el fet.
A continuació, i en nom de CIU, formula les preguntes següents:

1. Concessió Sorea.. Diu que fa vuit o nou anys que es va ampliar el termini de la
concessió del servei de subministrament d’aigua a SOREA, afegint també el servei de
clavegueram, pel qual les ciutadanes i ciutadans de Vilassar, paguen
pagu unes taxes, que
també s’apugen cada any. Comenta que en aquesta ampliació de Concessió fins el
2022, es contemplava una sèrie d’obres de millora i inversió de les dues xarxes, aigua i
desaigua, les quals no s’han vist per cap costat, tot al contrari, ara
ar només es veuen
obres de reparació i aigua que supura del subsòl. Per això, la pregunta és, quines
inversions es contemplaven en la Concessió del servei, quines s’han executat i quines
estan pendents d’executar, i en tot cas, que se’ls lliuri el calendari previst de les
inversions. Puntualitza que no cal afegir les obres de reparació, sinó inversions.
2. Bankia.. Diu que des de que Bankia es propietària de Can Manyer, no s’està cobrant
cap rebut als llogaters, fet que fa que aquests es temin el pitjor i acabin
acab fent-los
desallotjar. Comenta que hi ha gent que es planteja dipositar els diners al Jutjat, però
tot plegat comporta un desconcert preocupant. La pregunta és, perquè no es cobra, si és
un pacte acordat, o bé es una estratègia per procedir al desallotjament
desallotjament dels immobles.
En tot cas demanen que s’informin, i que informin i tranquil·litzin als llogaters dels
immobles.
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3. Regidor d’Hisenda.Vol
.Vol formular una pregunta clara i senzilla al Regidor d’Hisenda
Sr. Benet Oliva: Li pregunta si al llarg de tots aquests
aquests anys que fa que està com a
polític a l’Ajuntament de Vilassar, ha rebut personalment o en el seu entorn familiar,
comissions, soborns, prevendes, acords, compensacions, premis, regals o altre tipus...
per la seva gestió, intermediació o acció política, tant en el Govern com en la oposició.

L’alcalde referent al tema de Bankia, diu que ja els van avisar que podia trigar una
mica per què hi havia un canvi de propietat i hi hauria un període de transició.. Afegeix
que no poden confirmar que hagin de pagar
pagar tot allò que no s’ha pagat.
Puntualitza que no hi ha cap mena de voluntat negativa i li diu al Sr. Cusidó que així no
es fa oposició.
Afegeix que ja es va informar als llogaters i que si s’allarga es tornarà a parlar amb ells.

El Sr. Oliva referent a les obres del castell diu que no és cap pou sinó una instal·lació
de geotèrmia que té com a funció facilitar energia sostenible a l’activitat de restauració.
Puntualitza que només es van fer unes cates si que quan l’empresa vegi clar que es pot
fer ja presentaran
entaran tota la documentació pertinent.
Pel que fa a la pregunta que li ha fet directament a ell, considera mala fe a la pregunta i
que la resposta rotunda és no, ni en el passat, ni en el present ni en un futur.
Afegeix que la manera de preguntar així les
le coses està fora de lloc.

La Sra. Llauró diu que referent al tema de Sorea que ja li enviaran el que ha demanat.

La Sra. Martín-Moreno en nom del PP, formula les preguntes següents:
1. Pregunta a qui pertany la rotonda que es troba a l’alçada de Sorli Emocions, si a
Sorli o a Carreteres, ja que el gir de la rotonda està mal fet i li estranya que
carreteres hagi executat aquestes obres per què no compleix ni el requisits ni els
càlculs mínims d’una rotonda. Pregunta que es pot fer.
A continuació diu quee des del Partit Popular desitja una bona festa major i espera que tots
els veïns de Vilassar participin de tots els actes.
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L’alcalde diu que referent a la rotonda el que es pot fer és contactar amb l’arquitecte que la
va fer i que treballava per l’operador
l’operador Sorli emocions per què parli directament amb la
regidora del PP i així s’entenguin entre tècnics.
La Sra. Bosch, en nom dell PSC, formula les preguntes següents:
1. Tala d’arbres. Comenta que aquest tema ha despertat la inquietud de nombrosos
ciutadans i ciutadanes ja que s’està podant els arbres fora de temps i a demés estan
tal·lant els arbres del carrer de la Sardana. Pregunta si aquesta acció ve motivada
per la queixa d’algun veí i si aquests arbres que s’estan talant es pensen compensar
en altres indrets
ets com així també voldrien que es compensessin els arbres de la Riera
de Targa.
2. Club de Cannabis. Comenta que s’estan rebent una sèrie de queixes i donat que és
una activitat de caràcter sensible i requereix un control addicional, pregunta quin
tipus de gestió s’està fent.

El Sr. Oliva referent al local de cannabis, vol afegir que com que per part del consistori no
s’estan rebent queixes, qui les rebi que s’adreci o directament al regidor o als serveis
tècnics municipals.
Insisteix que és una activitat
activitat que compleix la normativa i que es fa dintre dels seu
contenidor.

L’alcalde pel que fa al tema de la tala d’arbres, diu que els serveis tècnics també poden
donar una informació més precisa. Afegeix que s’ha de seguir la substitució d el’arbrat que
es tala, per què s’haurà de fer per trams i de mica en mica. Afegeix que hi ha voreres que
estan inutilitzades per què es van plantar arbres al mig i que s’han de replantar arbres en
llocs que no malmetin l’accessibilitat.
La Sra. Bosch diu que està bé que es
es permeti l’accessibilitat però que s’ha de tenir en
compte que els fanals també l’han de permetre i que n’hi alguns que també estan al mig de
les voreres.
L’alcalde contesta que també s’han fet actuacions en pals elèctrics que estaven al mig de
voreres i es continuaran fent de mica en mica.
A continuació i en nom del conjunt de grups i del consistori, anima a participar a la festa
major.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.
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A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist-i-plau
[Firma02-01]
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