Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 13/2016

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

EXTRAORDINÀRIA.
27 de desembre de 2016.
de les 20:05 h. a les 21:10 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 Garcia
Maria Angeles Bosch Mauri
Interventor:

Sergi Grau Piniella

Secretari:

Carles Casellas Ayen

Han excusat la seva assistència
Ordre del dia

1. Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2017.

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2017.
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El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000183

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació inicial dels Pressupostos Generals per a 2017.

Relació de fets

1. Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici
econòmic 2017, que inclou el de l’Ajuntament, el de l’Organisme Autònom Local
del Museu Arxiu municipal, el del Consorci del Centre Teatral i cultural "La
Massa", el de la societat de capital íntegrament municipal, Viserma Serveis i
Manteniments SLU, i el consolidat de la Corporació, així com, les seves Bases
d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball, de
conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, i l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa
el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
2. El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Real decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
3. Vist i conegut el contingut de l’informe núm. 470/2016 de data 15 de desembre
emès per l’Interventor municipal.
4. Vist l’informe del Secretari general de data 13-12-2016 relatiu a la modificació dels
llocs de treball.
5. Vist l’informe de la Cap de Recursos humans sobre la Plantilla, l’Annex de
personal i la Relació de llocs de treball, el qual també figura a l’expedient i que ha
estat negociat en el marc de la Mesa Negociadora de Personal.

Fonaments de dret

1. En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels
organismes i empreses que l’integren, conforme als seus estatuts o als documents
fundacionals.
2. La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162
a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del RD 500/90.
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3. L’article 90.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que
correspon a cada Corporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost, la
plantilla que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris,
personal laboral i eventual.

Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment el Pressupost General d’aquest Ajuntament per a l’exercici
econòmic 2017, juntament amb les seves Bases d’Execució, que resumit per capítols i
per cadascun dels corresponents organismes, consorci i empresa municipal que
l’integren, és el següent:

Ajuntament de Vilassar de Dalt.
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII

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

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS

Any 2017
5.563.500,00
145.500,00
2.609.495,00
2.494.222,02
83.800,00
271.000,00
357.338,80
2.216.295,00
13.741.150,82

ESTAT DE DESPESES
Capítol

Descripció

I

DESPESES DE PERSONAL

4.785.826,83

Any 2017

II
III
IV
V
VI
VII

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

2.787.493,80
311.000,00
1.054.796,39
60.000,00
2.916.233,80
30.800,00

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS

1.795.000,00
13.741.150,82

Museu Arxiu Municipal.
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI

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

Any 2017

1.000,00
24.200,00
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VII
VIII
IX

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
25.200,00

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

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

Any 2017
25.200,00

25.200,00

Centre Teatral i Cultural ‘La Massa’.
ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

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

Any 2017

3.201,00
40.300,00
17.001,00
8.400,00

68.902,00

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

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

Any 2017
59.402,00
1.100,00

8.400,00

68.902,00

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments.
ESTAT D’INGRESSOS
Descripció

Any 2017

TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS

709.819,09

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS

129.629,25
38.000,00
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TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

22.400,00
899.848,34

ESTAT DE DESPESES
Descripció

Any 2017

DESPESES DE PERSONAL

629.675,61

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

167.891,46

DESPESES FINANCERES
INVERSIONS REALS
PASSIUS FINANCERS

250,00
22.400,00
820.217,07

2. Aprovar inicialment la Plantilla de personal de l’entitat local per a l’exercici de 2017,
d’acord amb l’informe justificatiu del Servei de Recursos humans, que consta a
l’expedient i que comporta les següent modificacions:
Reclassificació:


Es crea una plaça A1 de personal funcionari de l’escala d’administració
general, per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, la
corresponent provisió, que una vegada efectuada implicarà l’amortització
simultània de la corresponent plaça C1 de personal funcionari de l’escala
d’administració general que resulti vacant.



Es crea una plaça A2 de personal funcionari de l’escala d’administració
general, per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, la
corresponent provisió, que una vegada efectuada implicarà l’amortització
simultània d’una plaça C1 de personal laboral que resulti vacant.



Es creen 4 places de personal funcionari de l’escala d’administració general
de C1 per poder dur a terme tal i com va posar de manifest la RLLT, les
corresponents provisions, que una vegada proveïdes implicaran l’amortització
simultània de les corresponents places C2 de personal funcionar de l’escala
d’administració general que resultin vacants.



Es creen 4 places de personal laboral de C2 per poder dur a terme tal i com va
posar de manifest la RLLT, les corresponents provisions, que una vegada
efectuades implicaran l’amortització simultània de les 4 places AP que
resultin vacants.



Atesa la limitació imposada per la taxa de reposició d’efectius, de les tres
vacants causades per la jubilació de personal funcionari que ocupaven tres
places de l’escala d’administració general de C1, se n’amortitzen dues i la
restant es reclassifica a grup C2 de personal funcionari de l’escala
d’administració general.

3. Efectuar les següents modificacions a la Relació de llocs de treball:
TRESORER/A

1 S

A1/A2

TÈCNIC/A AUXILIAR
1 NS C1
DE CULTURA I

Habilitació
nacional

F
L

- Disponibilitat
- Dedicació
- Disponibilitat
- Dedicació

C 24 1025
C 19
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- Jornada adaptada a l’horari
del servei: pot incloure el
treballar en caps de setmana
i/o festius.

PROMOCIÓ DE LA
VILA

CAP D’UNITAT OAC

1 S

C1

CAP D’UNITAT DE
PATRIMONI,
PROMOCIÓ DE LA
VILA I TURISME

1 S

A2

SECRETARI/A
GENERAL

1 S

A1

ARXIVER/A

1 NS A1

TÈCNIC/A
D’ADMINISTRACIÓ
GENERAL

1 NS A1

Administració
Tècnica
Administrativa
General.
Auxiliar
Administració
Comeses
Tècnica
Especial.
Especials
Serveis
Especials

F

L
Habilitació
nacional
Administració
Tècnica
General.
Administració
Gestió
Especial.
Serveis
Especials

F

- Jornada adaptada als
horaris d’obertura de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
- Jornada flexible, que pot
incloure treballar en jornada
partida, en dissabtes i
festius.
- Disponibilitat
- Dedicació

C 22

704

C 22

704

C 30 1550

L

C 20

500

F

C 22

500

Superior
Mitja
Comeses
Especials

4. Destinar els ingressos obtinguts dels aprofitaments urbanístics del PA Cal Pere Català i
PA Catalunya, a l’execució de les inversions que és detallen a l’annex d’inversions que
consta a l’expedient.
5. Sotmetre a informació pública l’expedient del Pressupost general de la Corporació per a
l’any 2017, conjuntament amb les bases d’execució del Pressupost i la plantilla de
personal de l’entitat local i la relació de llocs de treball per a l’exercici 2017 (juntament
amb els seus annexos i documentació complementària), als efectes d’examen i
presentació de reclamacions, pel termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà
de la publicació en el BOP.
6. Convocar audiència pública per afavorir la informació i la transparència en relació al
pressupost del grup municipal per a l’exercici 2017, pel dia 20 de gener.
7. Fer constar que les esmentades aprovacions són de caràcter inicial, les quals es
convertiran en definitives si no es formula cap reclamació dins el període preceptiu
d’exposició pública, per la qual cosa, posteriorment, es procediria a la seva publicació.
En el cas de presentació d’al·legacions, aquestes seran resoltes pel Ple, tot això d’acord
amb allò que determinen els articles 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
8. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l’òrgan corresponent de la
Generalitat de Catalunya.

El Sr. Oliva diu que es presenten els pressupostos per l’exercici 2017 i explica que
enguany hi ha una cosa que els fa diferents als anteriors, ja que per primera vegada els
ingressos ordinaris cobreixen la despesa ordinària. Afegeix que no hi ha ingressos
extraordinaris que permetin que actuïn en el pressupost corrent de l’ajuntament i és la
definició de tenir uns pressupostos sostenibles. Diu que quan van tramitar el pla de
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viabilitat, van deixar clar el principal objectiu dels pressupostos del 2017 i que no cal dir la
dificultat que hi ha hagut en aconseguir-ho. Creuen que és un gran pas poder presentar els
pressupostos d’aquesta manera.
Recorda que l’any passat van anivellar els pressupostos en 500.000 € de les quotes del Pla
Parcial PP12 que estaven pendents de cobrar i aquest any no hi ha aquest ingrés i per tant
s’han hagut de fer un conjunt d’ajustos per mantenint els serveis, poder cobrir els costos.
Pel que fa a les novetats diu que bàsicament són les següents:


Municipalitzar els serveis per crear una unitat de residus a Viserma. Explica que l’any
passat es va recuperar la brossa amb un estalvi notable del 30 %, tal com va explicar i
aquest any amb dos altres serveis, el de neteja d’equipaments (escoles i piscina) i el de
la recollida de voluminosos, amb el suport logístic a la brigada. Puntualitza que l’estalvi
és semblant al de l’any passat, és fonamental i és el que permet poc a poc anivellar els
pressupostos municipals sense carregar-se directament serveis.



S’ha fet algun un ajust a altres tipus de partida com la de la piscina o també en funció de
la realitat de la matrícula, s’han hagut que ajustar els costos de la llar d’infants. Afegeix
que aquest conjunt d’estalvis són els que permeten tenir un pressupost mínimament
anivellat i al mateix temps generar un estalvi net i un estalvi corrent que vol dir que per
petit que sigui aquella quantitat dels ingressos ordinaris que es poden destinar a
inversió.



Pel que fa al capítol de personal, es té un full de ruta que incloïa en el seu moment la
relació de llocs de treball i que és el que es continua aplicant. Puntualitza que els dos
objectius clars és completar l’aplicació del full de ruta entorn del projecte de relació de
llocs de treball a la casa i això vol dir ajustar tot un conjunt de categories de feina que hi
ha, a la feina real que fan que s’havien quedat desfasades:
-

El cap de recursos humans passa de C1 a A1.

-

Es normalitza l’auxiliar administratiu de recursos humans.

-

A diferents funcionaris se’ls passa de la categoria C2 a C1, per ajustar a la feina real
que estan fent.

-

4 contractes de la brigada passen a C2 per adaptar-se a la realitat.

-

S’equipara el tècnic de patrimoni i el responsable de l’OAC amb els demés caps de
servei que és la funció real que fan.

-

Es dota d’un nombre adequat de punts a secretaria per tal d’adequar a la feina real
que s’està fent.

-

Tresoreria es passa a habilitació nacional.

-

Es comencen a posar en marxa unes places d’arxiver i de tècnic d’administració
general.

7

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
-

Hi ha la prejubilació del tècnic del consorci de la Massa i el contracte rellevista que
es prepara una reestructuració que s’ha pogut veure a l’expedient i els que formen
part dels òrgans del consorci ja estan informats.

-

Referent a la policia local, i a les hores extres que ja es va parlar al ple passat,
s’agafen, per reforçar la seguretat ciutadana, dos policies en Comissió de Serveis per
provar si amb aquest dos agents es produeix una millora en la qualitat del servei i al
mateix temps una reducció significativa del nombre d’hores.

-

Quan a disposicions generals de l’estat s’aplica que es preveu que serà increment, ja
que no estan aprovats el pressupostos de l’estat definitivament, però tot apunta que
serà un 1 % de l’IPC i per tant aquest és l’augment pel personal de la casa que es
preveu.

-

S’ha de tenir en compte l’augment dintre del marc del full de ruta de la relació de
llocs de treball, la normalització dels complements específics que van quedar
pendent i que es va acordar que en 4 anys es normalitzaria al 100 % i per tant es va
aplicant el 25 % cada any, que suposa uns 19.000 €.

-

S’amortitzen les tres places de C1 de tres administratius per jubilacions, per una de
C2 per serveis socials que ha quedat bastant descompensat.

-

En el pressupost de Viserma hi ha els serveis que passen de gestió indirecta a gestió
directa (voluminosos, neteja d’escoles i piscines), es fa la corresponent ampliació de
capítol I per atendre aquests serveis.

Dels capítols 2, 3 i 4 diu que si hi ha algun dubte que es plantegi i que si és una qüestió
molt tècnica l’interventor municipal ho podrà aclarir.
Pel que fa al tema d’inversions, diu que s’ha hagut de fer un esforç de realisme. Per una
banda hi ha les ajudes que venen subvencionades per la Diputació, que per aquest any
són bàsicament la subvenció de 100.000 € per acabar la rehabilitació de la nau de Can
Manyer per Museu Tèxtil i s’està pendent d’una altra possibilitat que si sorgeix es faria
amb generació de crèdit.
Diu que també hi ha totes les operacions del pla de viabilitat econòmica, en concret les
dues que falten de passar bens i préstecs de Viserma a l’Ajuntament, que són
l’adquisició de la nau de Can Robinat i la sala polivalent que estaven pendent. Comenta
que per completar tota la operació de mobilitat es preveu una partida significativa de
50.000 € per acabar de refer la vorera de l’Avda. Pius XII i alguna altra qüestió que ha
quedat pendent.
Puntualitza que la novetat d’aquest any és que entenen, d’acord amb l’informe de la
Diputació, que s’ha acabat la bonificació de la C-32, autopista, sobre l’IBI i per tant
s’elimina la bonificació i s’ingressaran 35.000 €, que es destinarà a pavimentar el camí
de sorra que va des del polígon fins al pont de l’autopista i d’aquesta manera es
garantiria una diversificació de sortides del poble i es recuperaria una connexió
asfaltada directa amb Vilassar de Mar.
Diu que en compliment de compromisos, aquest any es dediquen 25.000 € a una segona
fase de millores del cementiri, que ha passat a titularitat municipal i es va comprometre
que en diferents anys, anar-ho posant al dia.
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Manifesta que com a conseqüència de l’absorció del servei de recollida de
voluminosos, està previst el rènting corresponent de compra o compra directa si s’arriba
a un acord del vehicle i també està previst per enguany la oferta que hi ha del BBVA
d’una operació de rènting que permeti posar al dia tota la il·luminació pública del poble
amb un sistema de leds que s’autofinança de la pròpia inversió mitjançant un rènting i
representaria una notable millora i estalvi en la gestió de la il·luminació pública.
Afegeix que tothom disposa de les dades que formaven part de l’expedient i puntualitza
que el global del pressupost s’apropa als 14 milions d’euros dels quals dintre del que és
el pressupost de l’Ajuntament, uns 9 milions són les despeses corrents i 4.700.000 € les
despeses de capital.
Comenta que el pressupost del Museu-Arxiu són 25.000 €, el Consorci de la Massa són
68.000 €, més el de Viserma que ja s’ha tramitat en els òrgans corresponents de
l’empresa municipal. Manifesta que això genera un estalvi net de 195.000 € que era un
dels objectius claus per aquest pressupost, no només cobrir de manera sostenible les
despeses ordinàries, sinó també poder generar un estalvi net que és una de les magnituds
claus per què Madrid deixi de considerar tutelat.
Manifesta que l’anualitat teòrica d’amortització són 1.883.000 € que traient la càrrega
financera suposa que s’amortitza el deute real durant el 2017, 1.795.000 €, i a final
d’any, a 31/12/2017, es té calculat que la ràtio del deute amb aquesta amortització
quedarà en el 106 %. Afegeix que a final d’aquest any s’està per sota el 110 %, cosa que
fa que es tregui a l’ajuntament de tutela financera i per tant es continuarà amb aquesta
línea per anar millorant posicions, tal com es va preveure al pla de viabilitat.
Conclou dient que resta a la seva disposició per comentar o aclarir qualsevol tema que
creguin oportú.
El Sr.Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Entenem que aquest pressupost, no s’ajusta a les disposicions legalment vigents en
determinats aspectes referits a les inversions previstes, a la contractació, a les subvencions,
a la plantilla i el personal, així com a l’empresa pública municipal i l’organisme autònom
del Museu. Degut al poc temps que hem disposat per revisar-ho, no us ho podem concretar
ara, i si fos oportú, presentaríem al·legacions en el període d’informació publica.
D’aquests aspectes, el que sí que voldríem que ens informeu ara, és del fet que en uns
moments de contenció de despesa de personal a l’administració, que en aquest cas,
comporta acomiadament de llocs de treball de les escales bàsiques de la plantilla pel 2017 i
reduccions de jornades com a modificacions substancials de les condicions de treball, es
proposi incrementar sous i qualificació en els llocs de tècnics superiors, de C1 a A1, i de
correlació de C2 a C1 i de AP a C2. També el perquè s’adequa l’increment del Secretari, la
Tresorera, del Cap d’Unitat de Patrimoni i es crea a més dos llocs A1, el d’arxivera i el
Tècnic d’Administració General, tot i que per aquest, continua l’assessor extern que fa
tants anys que hi és i que el Sr. Oliva proposava de treure quan estava a l’oposició però que
ara porta 6 anys mantenint. Per això, demanem que se’ns doni una explicació.
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Pel que fa a la Plantilla, del punt 2, és un increment de sou encobert de diferents llocs de
treball per promoció interna, que s’actualitzen amb la nova valoració del 2015, però que és
en part, a costa de l’acomiadament de personal bàsic. I això, entenem que no ha de ser així,
precisament en el moment que estem... des del nostre grup municipal, valorem més
prioritari mantenir tots els llocs de treball, que no pas incrementar el sou als ja existents.
Per aquest motiu, vam demanar a l’al·legació 2a de les Ordenances Fiscals presentades el
15/12/2016, en que dèiem referent a la Llar d’infants: “en tot cas reestructurar el personal
d’aquest àmbit, sense acomiadaments de cap tipus, ni variacions de sou de cap mena, per
realitzar temporalment altres tasques o serveis públics que es contractin externament, o si
no és possible, fer també temporalment, tasques de reforç de personal en altres
dependències o serveis, inclosos la cobertura per temps determinat de places creades i no
ocupades que figuren en l’oferta pública fins que es recuperi el nivell d’usuaris i es retorni
a una ocupació òptima de la llar d’infants”.
Sempre ens hem oposat a acomiadar personal, i més quan en molts aspectes es malbaraten
els recursos municipals en despesa que no és bàsica de funcionament com vermuts, dinars,
celebracions i aquest any lots de Nadal... Ho sento però no hi ha justificació... Ni
moralment ni per sentit comú, podeu acomiadar personal en aquestes circumstàncies,
perquè el dèficit de la Llar d’infants, el vàreu agreujar vosaltres amb una mala planificació
de les quotes de matí i tarda, i més tenint l’experiència que tots els llocs que heu fet
acomiadaments, heu tingut que readmetre al personal o pagar indemnitzacions molt
elevades. En aquest cas, a més, hi ha un greu error de no pressupostar les reduccions de
jornades en el pressupost, que son un dret laboral propi del lloc de treball. Per això
demanem dues coses:
1- Que ens expliqueu ara i aquí perquè realitzeu aquests acomiadaments i imputacions
insuficients de crèdit pressupostari a les educadores de la Llar d’infants.
2- Que es mantinguin tots els llocs de treball pel 2017 i que es posposi part de les
millores de promoció interna pel proper exercici de 2018, donant prioritat per
aquest any als sous més baixos, en detriment dels sous mes elevats.
En referència al punt 6 de la proposta d’acord, es proposa convocar audiència pública per
afavorir la informació pel proper dia 20 de gener de 2017, la qual cosa, creiem que no
s’ajusta a l’esperit de participació expressat pels grups municipals, Si veiem la Web, diu:
Pla d’Actuació Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (2016)
Una comunitat que dialoga i actua
Potenciar la comunicació i la participació
(Tasca completada)

Desenvolupament d’una campanya anual informativa sobre l’estat dels recursos i els
serveis municipals
Descripció de l'acció:
Aquestes campanyes sempre seran prèvies a les confeccions dels pressupostos, i tant aquestes informacions com els
propis pressupostos seran objecte d’una audiència pública anual, anterior a l’aprovació definitiva del pressupost.

Si be és cert que encara no estaran aprovats definitivament, si és cert que si avui s’aprova
inicialment el pressupost i està 15 dies en exposició pública, quan es celebri la reunió
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pràcticament s’haurà exhaurit el termini d’al·legacions i suggeriments, per la qual cosa ens
preguntem, quina finalitat té fer-ho després de l’aprovació inicial?... Cap ni una... és
màrqueting de l’equip de Govern, informar i no deixar participar, participació ciutadana
sense dret de rèplica.... No ens agrada i no és el que volíem cap de nosaltres... a més la
informació que surt en la web, no es la del document que es va aprovar l’any passat, que
diu:

Per tant, algú ha manipulat l’acord que es va prendre i ha afegit “anterior a l’aprovació
definitiva del pressupost”, la diferencia és substancial i si ens hi fixem be, no lliga amb la
primera part del text de la web, és un contrasentit amb el mateix text que diu que “seran
prèvies a la confecció del pressupost”, i si es fa desprès de l’aprovació inicial, el
pressupost ja està confeccionat i aprovat... Insistim, és una manipulació de l’acord inicial,
quan la realitat de tots els grups municipals a la campanya, és que fossin pressupostos
participatius i en el cas del nostre grup municipal, amb acords vinculants.
Per la qual cosa, demanem la suspensió d’aquesta aprovació inicial tal i com es va acordar
en el Pla d’Actuació Municipal, fins que s’hagi portat a terme la informació en l’Audiència
pública convocada pel dia 20/01/2017, i en tot cas un cop informat, que es porti a
aprovació en el Ple ordinari del 26/01/2017, si s’escau.
D’aquesta manera, tindrà sentit la Participació, es compliran els acords i es podran fer les
aportacions ciutadanes que siguin pertinents. No oblidem tampoc que el Pressupost va
aparèixer com a punt sobrevingut a l’ordre del dia de la Comissió informativa del
15/12/2016, i que la documentació, no es va lliurar fins a la Convocatòria del 16/12/2016, a
les 14:55 del migdia. És cert que es va retirar de l’ordre del dia del Ple ordinari del
22/12/2016 i convocar aquest extraordinari d’avui, però tenint en compte que estem a les
dates que estem, hem pogut disposar de poc temps per valorar la documentació lliurada,
concretament dos dies hàbils. Precisament avui, hem vingut a buscar les actes de la
negociació de la plantilla i la relació de llocs de treball, que no estava en la documentació
de l’expedient d’aquest punt del Ple.
En cas que no s’accepti sotmetre aquesta aprovació inicial al tràmit previ d’audiència
pública, hi votarem en contra.”

El Sr. Miralles a la seva intervenció diu el següent:
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“Des de la CUP volem realitzar unes consideracions prèvies l' anàlisis dels Pressupostos
Generals de l'Ajuntament i els altres ens que l'integren com Viserma i l'Organisme
Autònom del Museu Arxiu.
Mai abans el nostre Grup Municipal ha utilitzat aquest argument al ple, però volem que
quedi constància de la necessitat d'arribar a majors consensos govern i oposició i més en
matèria de pressupostos. ARA Vilassar, teniu una majoria absoluta que us permet governar
i decidir línies polítiques sense la necessitat d'arribar a acords amb la resta de Grups
Municipals que integra aquest ajuntament, en algunes i contades ocasions heu extés la ma,
per tal de comentar aquelles decisions que portàveu al ple, i en d'altres s'ha debatut alguna
proposta conjuntament per portar-la consensuada a votació.
Amb els pressupostos no ha estat així i cal que la població ho sàpiga.
Governar amb majoria absoluta, ja ho té, no? No cal que negociïs els pressupostos amb
l'oposició, no cal debatre’ls amb ningú més que els del teu propi grup i els tècnics, per tal
d'aconseguir que quadrin i s'aprovin. No cal que obrir la possibilitat de la ciutadania a
decidir sobre alguna part de la despesa que realitzarà l'ajuntament durant tot el 2017 i
tampoc cal que ningú més que el govern prioritzi el sentit de la despesa que es conté en
aquest pressupost?

El fet que una formació pugui prendre decisions sense la necessitat de consultar-ho o
arribar a acords amb altres, provoca un empobriment de la democràcia, un desplaçament
creixent de les opinions de les minories i una manca de decisió directa de la població, que
delegant la responsabilitat als polítics perden el control sobre la gestió dels seus recursos.
A banda d’això cal dir que la oposició han sabut tard i malament quan es discutirien els
pressupostos. La intenció era aprovar-los al ple ordinari de dijous passat i ho vam saber no
com a l’ordre del dia de la comissió informativa sinó com a punt sobrevingut de la
mateixa. Ha estat per la protesta d ela oposició que s’ha fet aquest ple extraordinari. Avui
mateix tal i com també es comentava hem rebut documents complementaris de l’expedient.
Tot i les dates en les que estem i que la documentació que habitualment es subministra és
difícil de tractar tenim algunes observacions a fer.
Creiem necessari que es tingui en compte per altres ocasions que quan aquest ajuntament
debati uns pressupostos municipals:

a) Que l'equip de govern tingui majoria absoluta o no, arribi a majors consensos amb la
resta de grups de l'oposició de l'ajuntament per tal d'aprovar-los.
b) Cal que l'audiència pública on el govern expliqui els pressupostos a la ciutadania, es
realitzi abans que es porti al ple l'acord per l'aprovació inicial dels mateixos i no quan
s'hagi acabat el termini d'al·legacions.
c) Cal que la documentació dels pressupostos sigui pública i estigui en format obert per tal
de poder comparar i processar.
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d) Que l'equip de govern obri una partida concreta destinada a realitzar pressupostos
participatius perquè la ciutadania decideixi en què vol gastar els seus diners. La CUP
apostem per la democràcia directa i la participació.
d) I una cosa més que encara a dia d'avui hi esteu a temps: Publicitar tan com a
l'ajuntament li sigui possible que s'ha aprovat inicialment aquest pressupost, quin és el
període d'al·legacions i quines vies té la ciutadania per tal de dir-hi la seva i de quina
manera.

La Sra. Àlvarez diu el següent:

Fetes aquestes consideracions prèvies volen comentar de manera general el següent:
A la pàgina 12 últim paràgraf diu: [...] "per a l’any 2017, es continua amb la política de
reforçar polítiques d’àmbit social, que en el pressupost 2016 ja vàrem incrementar, però
també les que tinguin relació amb promoció econòmica. L’any 2017 es preveu dotar amb
més recursos tècnics i econòmics polítiques que ens permetin desenvolupar estratègies
encaminades a generar activitat econòmica i ocupació i a garantir la cohesió social."
Es preguntem a quines estratègies concretes i a quins recursos tècnics i econòmics es
refereixen. Pregunta també quina part del PAM concreten. Puntualitza que l’any passat van
desmentir aquestes afirmacions, i esperen que no calgui tornar a fer-ho.
Un dels objectius del pressupost és garantir la qualitat dels serveis municipals bàsics i
obligatoris i no abandonar la política de suport a la cultura, l’ensenyament, l’esport i els
segments de la població amb més dificultats i també vetllar per la seguretat dels ciutadans.
El fet que es mantinguin serveis i se n’augmentin el preu fa que el seu excés sigui més
difícil per a la gent. Haurem de comprovar si per ensenyament, cultura i esports, el
pressupost del 2017 preveu retallades i si hi ha una distribució equitativa de les seves
partides.
Pel que fa a la seguretat diu que no estan segures que la contractació de dos agents nous a
la policia sigui la solució que cal, però això almenys és el que va afirmar el regidor de
seguretat al ple de dijous passat i com acaba de comentar el Sr. Oliva. Tot i que no consta a
la memòria de recursos humans. Puntualitza que l’òrgan consultiu municipal relatiu a la
seguretat no s’ha reunit encara.
Diu que un altra objectiu és el de continuar amb la racionalització a l’administració
municipal i buscar l’eficiència econòmica als serveis que ofereix l’ajuntament aprofundint
en la bona gestió dels recursos municipals i l’eficiència dels empleats públics. Diu que els
sembla molt bé que es continuïn avaluant els serveis d’una manera quantitativa i
qualitativa i que la comissió de serveis bàsics pugui pensar en la seva feina.
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Pel que fa a la memòria de recursos humans, tot i que es preveu l’acordada compensació de
complements per aquells llocs de treball amb retribució actual inferior a l’establert a la
relació de llocs de treball, no s’avança en l’equilibri de sous entre homes i dones
treballadores de la mateixa categoria. Afegeix que tampoc es toquen els complements
concedits a dit en etapes anteriors. Per altra banda, diu que la mesa negociadora va ser
informada dels canvis, tal i com es diu a l’informe de recursos humans, no obstant això
afegeix que tenen entès que la part social va manifesta el seu desacord en les modificacions
proposades, si bé la seva conformitat no és necessària des de un punt de vista legal, com
s’encarrega el propi informe de recordar, resulta obvi que per dur a terme les reformes de
l’equip de govern pretén realitzar, és imprescindible un consens si no es vol entrar en una
etapa de conflictivitat laboral.
Anuncia que presentaran al·legacions i votaran en contra de l’aprovació provisional.

La Sra. Martín-Moreno diu que han tingut pocs dies per poder-se mirar els pressupostos i
avui se’ls ha facilitat la última documentació abans del ple, tal com han dit els demes grups
de l’oposició.
Manifesta que l’equip de govern al tenir majoria absoluta fan el que volen i els dóna el
mateix el que voti l’oposició perquè finalment els pressupostos s’aprovaran.
Puntualitza que si avui s’ha celebrat un ple extraordinari és per què tots els grups van
protestar sobre la inclusió com a punt sobrevingut dels pressupostos d’aquest any al ple
ordinari de desembre.
Diu que l’ajuntament té un forat econòmic molt gran i amb aquests pressupostos ho volen
arreglar. Afegeix que la gent té dret a opinar dels pressupostos i se’ls hagués hagut de
demanar opinió, ja que gran part dels ingressos surt dels seus diners, perquè d’impostos
indirectes l’ajuntament ingressarà 5.563.500 € i de les taxes 2.609.495 €.
Comenta que aquests pressupostos serien viables, tal com ha dit el Sr. Oliva pel pla de
viabilitat i altres operacions realitzades.
Pregunta com és que el consum d’electricitat de la piscina municipal és de 50.000 € i el de
l’enllumenat públic és de 140.000 €.
Diu que no li ha donat temps de mira-s’ho tot i anuncia que posarà al·legacions en el
període d’exposició pública.
La Sra. Bosch, diu que l’objectiu del conjunt de mesures que s’han de prendre per a la
despesa pública és tant important com les de recaptació, per què aquests siguin un bon
instrument redistributiu, però afegeix que han trobat a faltar la participació ciutadana
prèvia a la l’aprovació inicial, que no es doni prioritat al conjunt de vilatants a presentar
propostes i/o al·legacions.
Creuen que son uns pressupostos molt optimistes amb la nova proposta d’inversions quan
encara s’han de finalitzar les que figuren en el pressupost 2016.
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Puntualitza que han de seguir estudiant l’ampliació de personal, i que presentaran les
al·legacions que estimin oportunes, però de moment només anuncia que s’abstindran.
El Sr. Oliva diu que tota la documentació s’ajusta a la legalitat i els que determinen la
legalitat són els tècnics de la casa que per això hi són. Els diu que presentin les al·legacions
i els tècnics ho informaran, però que tot s’ajusta a la legalitat i així ho certifica els informes
que poden trobar a l’expedient els corresponents tècnics.
Explica que ha estat un procediment difícil, ja que el primer objectiu era aprovar els
pressupostos abans del 31 de desembre, per tal de poder aplicar les municipalitzacions a
partir de febrer-març i per tant era fonamental fer-ho i ha estat complicat equilibrar-ho.
Puntualitza que es va entregar el pressupost el 15 de desembre i han tingut 12 dies per
analitzar-ho, i tots els que han volgut han pogut passar pels serveis tècnics i jurídics per
aclarir qualsevol dubte. Afegeix que quan els grups de la oposició van demanar més temps,
en ús de la majoria absoluta, es va convocar un ple extraordinari.
Manifesta que està prevista una audiència pública i que és el primer govern de Vilassar que
ha fet i continuarà realitzant audiències públiques per explicar el pressupost. Diu que són
els primers pressupostos, igual que els de l’any passat, en que és possible la participació de
la ciutadania. Puntualitza que els períodes d’informació pública ara són més llargs, perquè
els dissabtes ara no compten.
Comenta que està previst pel 3 de febrer un ple extraordinari per fer l’aprovació definitiva
dels pressupostos, després de llegir al·legacions i escoltar propostes.
Vol afegir que no hi ha massa marge i que a l’haver de retallar tant, les partides van molt
ajustades i no hi ha marge per masses maniobres però se’n poden fer i per tant demana que
es plantegin entre tots les millores que es creguin oportunes i entre tots es decideixi.
Manifesta que l’esperit continua essent el mateix, participació, pressupostos participatius,
obrir el període de diàleg, oferint consensuar en la mesura que els propostes que encaixin
amb els objectius genèrics.
Pel que fa als documents que s’han fet arribar avui als regidors, vol aclarir que aquests
documents estaven a l’ordre del dia del punt anterior del ple ordinari, que són les actes de
la comissió negociadora que anaven amb el punt de modificació del conveni que es va
aprovar i per tant sí que estaven a l’expedient, només que al segregar aquest punt de
l’anterior, s’havien quedat a l’expedient anterior i al fer-ho notar aquest matí s’han passat a
la carpeta també de l’expedient del ple. Puntualitza que als informes que hi ha a
l’expedient del ple també se citen les quatre reunions.
Vol fer notar que s’han celebrat quatre comissions negociadores i que s’ha arribat a acords,
no obstant hi hagi personal, com el de la llar d’infants que estan disgustats, però hi ha un
servei, que ha patit una reducció i s’ha d’anar ajustant els serveis a la realitat.
Quan a la política de personal, l’únic tema en el que hi ha aquestes reduccions pactades en
gran part és a la llar d’infants i a altres és una normalització en funció de la realitat que ja
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s’havia acordat en el seu moment dintre la població del full de ruta dels llocs de treball.
Afegeix que per tant avui es continua aplicant allò que en el seu moment es va aplicar que
és que aquestes promocions internes que permeten a la gent cobrar per la feina que
realment fan i això és fonamental per l’eficiència interna de la pròpia organització
municipal, que la gent se senti a gust i que la seva feina sigui reconeguda en funció del que
realment fan.
Diu que s’ha comentat com estaven el percentatges entre partides i li ha semblat entendre
que si alguna cosa no els sembla correcta ho manifestaran a les al·legacions i per tant ja es
parlarà en els seu moment si és el cas.
Referent al consum elèctric de la piscina, diu que efectivament els consums energètics de
la piscina són alts i afegeix que hi ha un projecte que podria estar finançat per tres bandes,
amb la caldera biomassa, en que mecenatge privat i subvencions de la Diputació, permetrà
tirar-ho endavant al 2017. Diu que no s’ha inclòs al pressupost, perquè encara no es té
concretat i com que en tot cas serien ingressos per una banda i despeses per l’altre, es
podria fer un expedient de generació de crèdit que permetria aplicar-la.
En principi diu que hi ha un projecte per tot el sector de Can Banús de caldera de biomassa
i que els resultats que s’esperen a partir dels informes que es tenen són dels que animen.
Puntualitza que s’està a l’espera amb dates ja concretes que contestin a la sol·licitud, però
pel que té entès se subvenciona tot, amb aquest concepte.
Insisteix que ha costat molt arribar fins aquí i agrairia als diferent grups que facilitessin
tramitar els pressupostos, que aprofitaran la informació pública per intentar apropar
postures en els temes que hi hagi divergències i el dia 20 de gener, audiència pública i si
tot estigués apunt sobre el 3 de febrer s’intentaria l’aprovació definitiva.

El Sr. Cusidó diu que pràcticament no se li ha contestat res del que ha preguntat però
afegeix que ja hi estan acostumats.
Insisteix que el pla d’actuació municipal diu que les audiències públiques s’ha de realitzar
abans, ja que no té sentit fer-les després, per què sinó la gent no pot fer aportacions abans
que es redacti definitivament. Diu que entén que és un incompliment per què no s’està fent.
Pel que fa al personal, diu que li sembla perfecte que hi hagi un full de ruta, que es va fer
una valoració, que en el seu moment no hi va estar d’acord en molts aspectes, perquè ho va
fer una empresa privada i no ho va fer ni la Diputació, ni cap altra empresa pública, que va
costar uns 20.000 € i no poden estar d’acord que es facin els increments un any en el que es
proposen acomiadaments.
Manifesta que sap que la llar d’infants és deficitari però que hi ha d’altres serveis que
també ho són. Així com despeses que no són necessàries com el lot de Nadal, que li va
semblar que no tocava, per què s’està acomiadant a gent i no li sembla correcta.
Anuncia que presentaran al·legacions i per això votarà en contra.
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El Sr. Miralles pregunta al regidor d’economia, que entén ell, del que són uns pressupostos
participatius, ja que realment aquests no ho són, per què no contemplen una partida directa
on la ciutadania pugui decidir a què es vol destinar.
Pregunta que si un ciutadà a l’audiència pública del 20 de gener fa una proposta a l’equip
de govern, perquè s’introdueixi al pressupost la modificació, si es tindrà en compte o no.
Entenen que es tracta d’una audiència pública merament informativa i que no té cap
element de participació real. Afegeix que si es tenen unes eines, però aquestes no es poden
utilitzar per exercir, el mínim que s’ha de fer és ser rigorosos i no faltar a la veritat.
Pel que fa a la llar d’infants s’ha arribat majoritàriament a un acord amb la part
treballadora per tal de fer aquesta reducció de jornada i que aquesta acta que se’ls ha fet
arribar avui, creuen que en el ple passat on hi havia la modificació del conveni, aquesta en
concret no hi era i per tant no hi veuen un acord amb la part treballadora o acceptin
majoritàriament aquesta reducció de jornada i demana que se’ls aclareixi que si és així, on
consta.
El Sr. Morales vol aclarir, en referència a l’audiència pública i l’explicació de pressupost,
que és molt fàcil treure partides molt atractives per posar-les a participació quan els diners
hi són, però el problema i ell com a regidor, vol aprofitar per fer un agraïment al Sr. Oliva,
al Sr. Godàs i a la Sra. Ruhí, és a dir als companys que estaven a l’anterior mandat, per què
realment aquí Vilassar, es porta una trajectòria d’un ajuntament que cada any ingressava
menys diners dels que realment gastava per sostenir els serveis públics d’aquest municipi i
ara per primer cop, amb moltes penúries i sense grans alegries, sense poder destinar els
diners que es voldria a polítiques de suport a la cultura, a l’esport, a l’atenció social....
Manifesta que s’emergeix en certa manera i l’estratègia participativa des de principis de
mandat també s’ha plantejat en aquest sentit progressiu, és a dir, ara que tot just s’acaba
d’aprovar un pla de viabilitat i que per tant encara es tenen unes limitacions molt grosses,
s’aprofita això per explicar i que de fet la intervenció que han fet els diferent grups al
principi, en el sentit que s’aprofiti el màxim, els temps d’informació pública per fer
pedagogia i per explicar els pressupostos. Diu que ho facin tots i en els propers
pressupostos i a mesura que es vagi avançant, per què també és la línea que marca el pla
d’actuació municipal es vagin introduint més elements de participació, per què també se
sortirà del límit del 110 % d’endeutament i per tant ja no es tindrà la lupa del “Ministerio”
al damunt i s’anirà guanyant marge de maniobra i amb aquest marge és el moment d’obrir
això al màxim. Però puntualitza que ara s’estaria parlant sobre coses tant minses per que
realment els diners que es tenen, admeten molt poc marge de maniobra.
Afegeix que es va en una línea progressiva i en aquesta línea ell no creu que s’hagi faltat a
la veritat en cap moment i en tot cas a partir d’aquí es vagi perfeccionant aquests tipus de
qüestions.
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La Sra. Llauró explica que en relació als acomiadament, vol puntualitzar que no són
acomiadaments, sinó acomiadament i creu que això és important i que aquest
acomiadament és el d’una persona que està un 20 % de la jornada.
Manifesta que hi ha un problema de natalitat a Vilassar de Dalt: al 2010 van néixer 115
nens, al 2013 van néixer 81 nens i al 2016 n’han nascut 43 i que per tant hi ha una llar
d’infants que passa de tenir 8 aules en funcionament al matí l’any passat, a tenir-ne 7 i a la
tarda de tenir 6 aules a tenir-ne 3.
Puntualitza que es té una llar d’infants que té un nombre de monitores que segons el ràtio
establert per la Generalitat en sobren dues i que es passa a un nombre d’usuaris del servei
de menjador d’una cinquantena l’any passat a 27 aquest any.
Per tant diu que es té una llar d’infants, que sense qüestionar-la en cap moment, ja que és
un servei que és excel·lent, falten nens i que davant la impossibilitat de portar nens el que
es va fer és parlar amb la llar d’infants per aportar solucions.
Puntualitza que el dèficit de nens suposa un dèficit d’ingressos i s’han estat estudiant els
números i el dèficit de la llar d’infants és el més alt dels serveis que hi ha actualment a
l’ajuntament.
Explica que quan es va plantejar el tema a les treballadores de la llar d’infants, s’aporten
una sèrie de propostes per incrementar ingressos, però se segueix amb la mateixa tessitura,
que és que es tenen més educadores de les que es necessiten i a la cuina es té més personal
del que es necessita.
Manifesta que una vegada examinades les propostes, s’acorda una reducció voluntària de
la jornada de la directora de l’escola bressol i com que se segueix estant per sobre la ràtio
es proposa acomiadar per causes objectives a la persona que està amb un 20 % de la
jornada i respecte a la cuina, el que es proposa és una reducció de la jornada, amb la
voluntat d’acomiadar el mínim possible i d’intentar recuperar ingressos i per tal que això
sigui el menys traumàtic possible , el que es proposa és una reducció de jornada també per
causes objectives.
Puntualitza que no consta ni al conveni ni a l’acord, per què no en forma part.
El Sr. Oliva vol fer notar que el pacte de la llar d’infants, ja es tenen precedents, com per
exemple el tipus de pacte que es va fer servir per salvar l’aula de música, que va ser un
pacte crucial en el que hi va haver un acord entre el professorat i la direcció de Viserma i
que va permetre tirar endavant aquest servei.
Pel que fa al tema del lot diu que s’ha fet un petit obsequi, per sentit comú i per sentit de la
normalitat. Diu que el conjunt del personal de l’ajuntament han fet un esforç excepcional
per aconseguir tot el que s’ha fet aquest any, fins arribar a rebaixar el deute per sota del
110 %, és a dir pràcticament sortir de la tutela financera de Madrid i això implica
normalització i per tant fer un lot petit i discret com és un formatge i una ampolla de vi, els
va semblar la cosa més natural del mon que sempre s’havia fet i que es va deixar de fer per
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la situació econòmica que hi havia. Afegeix que a més hi ha una sentència del Tribunal
Superior de Justícia que diu que és una obligació de les empreses i els semblava de sentit
comú recuperar el lot i la normalitat en les relacions i en crear l’esperit d’unitat interna que
és clau per què l’ajuntament vagi endavant.
Pel que fa a la figura del tècnic d’administració general diu que està enfocat per substituir
el que es té externalitzat i és una evolució que es farà entre el 2017-2018 i s’anirà ajustant
per què tot aquest conjunt de promocions impliquen una càrrega de feina important i s’ha
de fer el full de ruta amb secretaria per fer-ho factible.
Referent a si a l’audiència es tindrà en compte el que es digui, puntualitza que el que
decideix que es té en compte de les propostes que hi ha és el plenari de l’ajuntament, que
són 13. Aclareix que es recepcionaran les propostes que hi hagi i es farà una proposta i
intentaran que sigui el més inclusiva possible, però sense perdre de vista aquest rigor que
s’ha tingut que aplicar per arribar aquí.
Insisteix que hi ha molt poc marge de maniobra i els diu als diferent grups que es mirin
amb detall les partides i que no té cap inconvenient en asseure’s amb tècnics al costat i
explicar cada partida detalladament. Afegeix que el capítol d’inversions es finança en part
per subvencions i en part si es ven una peça que no sigui massa útil i per tant si es ven serà
possible fer-ho.
Manifesta que el full de ruta de la relació de llocs de treball, efectivament es va encarregar
a una consultora perquè la Diputació no en feia i menys a Vilassar de Dalt que ja s’havia
fet fa molts anys i es va quedar en un calaix.
Puntualitza que la relació de llocs de treball ha sigut un dels grans expedients que ha
permès racionalitzar el funcionament intern de l’ajuntament i n’estan molt orgullosos i
continuaran aplicant el full de ruta fins al final per què és el que toca.
L’alcalde insisteix que la Diputació es va negar a fer la relació de llocs de treball a ell
personalment.
El Sr. Cusidó diu que referent al que ha dit la Sra. Llauró que s’acomiada a una persona el
20 % diu que també hi ha la reducció de jornada de cuineres, la reducció de la directora i
precisament perquè és una quantitat petita, són les petites coses com el lot, els
vermuts....que poden servir per mantenir aquell lloc de treball.
Comenta també que es va fer la proposta que aquest personal pogues fer transitòriament
altres feines, enlloc d’acomiadar-lo, com per exemple que hi havia problemes per obrir els
equipament esportius i que ho haurien de fer les entitats i que potser s’hauria de proposar el
que una persona faci altres tasques enlloc d’acomiadar-la.
Puntualitza que són quantitats molt petites i que si s’han d’esperar les promocions pel
proper any, no costa res fer-ho, ja que acomiadar algú és un cop per la persona que s’hi
troba i pensa que no és el moment de fer-ho i per això ha insistit en aquest tema i
continuarà insistint i presentaran al·legacions i una d’elles anirà encaminada en el tema de
l’acomiadament de personal.
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La Sra. Àlvarez agraeix al Sr. Morales l’explicació que ha fet i espera que algun dia es
puguin realitzar pressupostos participatius a l’ajuntament de Vilassar.
Pregunta que a l’acta del comitè diu que s’acomiadarà la persona que està fent el contracte
temporal, però també diu que es mantindran dues de les tres treballadores, per tant son
dues persones que es despedeixen i no una.
La Sra. Llauró diu que l’objectiu de l’escola bressol és el que han explicat i que hi ha dos
serveis. Per la part de la cuina diu que hi ha tres persones i en tenen que quedar dues, però
n’hi ha una que està de baixa i mentre això continuï així, de moment no es farà res tot i que
s’ha parlat la situació amb les treballadores.
La Sra. Bosch diu que té un dubte i que vol saber si ha de votar en contra per tal de poder
posar al·legacions.
El secretari municipal diu que la norma no estableix res de vinculació en el sentit del vot
que s’adopti ara pel que es faci posteriorment. Puntualitza que el sentit del vot a
l’aprovació inicial no es vinculant al vot de la definitiva i segons la jurisprudència tampoc
diu res al contrari així que per tant, és important que se sàpiga la no vinculació amb el que
es voti ara al que es votarà a l’aprovació definitiva.
La Sra. Martín-Moreno vol que consti en acta que el ple ha començat més tard de les 20:00
h. per què s’ha de complir el ROM.
L’alcalde manifesta que el dia de la recepció als treballadors de l’ajuntament, es va dir que
s’agraïa al conjunt de la casa la feina que s’ha fet per part dels tècnics i al conjunt de
treballadors de l’ajuntament, ja que ja fa mesos que s’ha fet una feina a pit i fora dels focus
i que hi ha molt bona gent i que ha estat capaç de remuntar una situació, per què les dades
hi són i són contrastables en un temps força meteòric que implica un 109,5 % de deute i
que s’ha fet gràcies a la gent de la casa.
Dóna de nou les gràcies i vol que consti en acta la gratitud de l’equip de govern i del
conjunt del consistori.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 7 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, 5 vots en contra dels regidors de PdeCAT, CUP i PP i una abstenció de la
regidora del PSC.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist-i-plau
[Firma02-01]
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