Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 9/2016

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
29 de setembre de 2016.
de les 20:00h. a les 21:14h.
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
Actua com a secretari, el de l’ajuntament senyor Carles Casellas Ayén.

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2016.
2. Aprovació inicial de l'Annex de l'Ordenança municipal reguladora del procediment de
verificació d'habitatges buits
3. Rectificació d'error material detectat en l'acord plenari d'aprovació definitiva del text
íntegre del Reglament de funcionament del servei de recollida de residus municipal.
4. Adhesió a la Carta Internacional del Caminar.
5. Moció de rebuig relatiu al procés constituent.
6. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
7. Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de juny de 2016.
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena de l’acta del dia 30 de juny de 2016.
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El Sr. Cusidó diu que té les esmenes següents:
-

-

A la pàgina 8, al segon paràgraf on diu “havent” hauria de dir “hi ha”.
A la mateixa pàgina 8 al tercer paràgraf on diu “n’enteren” hauria de dir
“s’informa”.A la pàgina 62 al tercer paràgraf començant per baix, demana que la
frase”i per tant entenen que és una manera de cadascú reflexionar en la seva manera
de ser” se suprimeixi.
A la pàgina 62 al segon paràgraf començant per baix s’hauria de suprimir “que
recorda” per què està duplicat.
A la pàgina 63 a la seva intervenció demana que es substitueixi “es posa claríssim”
per “ha de quedar molt entenedor”.

L’alcalde sotmet l’acta a aprovació i s’aprova per unanimitat.
2.- Aprovació inicial de l'Annex de l'Ordenança municipal reguladora del
procediment de verificació d'habitatges buits
El secretari llegeix la moció que és del següent tenor literal:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000137

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació inicial de l'Annex de l'Ordenança municipal reguladora del procediment de
verificació d'habitatges buits

Relació de fets

Primer. El ple municipal de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 31 de març de 2016
va acordar, entre d’altres assumptes, aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora
del procediment de verificació d’habitatges buits (OVHB).
Segon. Mitjançant edicte publicat al BOPB de data 18 d’abril de 2016 i en el DOGC
número 7099 de 14 d’abril de 2016, al diari “El Punt”, a la web municipal i al taulell
d’edictes de la corporació, es donà termini d’exposició i informació pública de 30 dies a
l’acord d’aprovació inicial.
Tercer. Segons diligència del secretari que consta en l’expedient, en data 25 de maig de
2016, l’Ordenança municipal reguladora del procediment de verificació d’habitatges buits
ha esdevingut aprovada definitivament de forma automàtica segons preveia l’apartat segon
de la part dispositiva de l’acord plenari de 31 de març, en tant que en el termini
d’informació i exposició pública no es va presentar cap al·legació, suggeriment o
reclamació a l’aprovació inicial.
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Quart. Un cop efectuada la preceptiva comunicació al Departament de Governació de la
Generalitat i a la Subdelegació del Govern a Barcelona de la còpia íntegra del text segons
preveu l’article 65 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
LRBRL), s’ha detectat una omissió en el text inicialment aprovat.
Efectivament, l’Ordenança fa menció, en el seu preàmbul i en l’article 11, de l’Annex on
ha de constar el model d’acta que aixecarà l’inspector que tingui atribuïdes les tasques
d’inspecció d’habitatges buits.
En aquest model, han de constar les dades de les inspeccions realitzades “in situ”, la
descripció dels fets i circumstàncies observats, manifestacions de veïns, així com qualsevol
altra dada que s’estimi rellevant, segons preveu el paràgraf segon de l’article 11 de l’
OVHB.
Doncs bé, de la revisió del text íntegre de l’OVHB es constata que manca justament
aquest Annex en l’expedient i que, per tant, el text aprovat en sessió plenària de 31 de març
de 2016 no és complert, i resulta incoherent.
Cinquè. L’arquitecte municipal ha emès un informe en data 15 de setembre de 2016 i per
tal de subsanar l’error detectat ha redactat una proposta model d’aquest Annex .
Sisè. El secretari municipal ha emès un informe jurídic en data 16 de setembre de 2016.
Fonaments de Dret

Article 22.2.d), 25.2.a), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL), i de la resta de disposicions bàsiques en matèria d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
Articles 41,42 i 113 de la Llei 18/2007, del dret d’accés a l’habitatge a Catalunya.
Articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Article 105.2 de la de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (LRJPAC)
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les
administracions públiques de Catalunya.

Proposta d’acord
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Primer. Aprovar inicialment l’Annex de l’Ordenança municipal reguladora del
procediment de verificació d’habitatges buits.
Segon. Sotmetre l’annex aprovat en l’apartat anterior a informació pública i audiència, per
un termini de trenta dies, mitjançant anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita
diària, i en el taulell d’anuncis de la corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i
formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
Tercer. Disposar que, en cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el tràmit
atorgat en l’apartat anterior, l’aprovació inicial es tindrà per definitiva sense necessitat
d’acord exprés pel Ple.
Quart. Facultar l’alcalde per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte, per tal de garantir l’efectivitat de l’acord.

El Sr. Garrigós diu que en el Ple de 31 març d'enguany, es va debatre l'ordenança sobre
habitatge buit. Comenta que es van abstenir, ja que la informació de què disposaven no
coincidia amb la que es va portar al Ple. Diu que es va aprovar una ordenança fruit de la
precipitació i de no escoltar i que encara ara si es llegeix l'Ordenança s'aprecia el que
diuen. Manifesta que l’Ordenança pretén la mobilització d'habitatge propietat de grans
tenidors que segon les ordenances són les entitats financeres i persones jurídiques.
Puntualitza que l'Article 5: diu que com a causes justificades de desocupació permanent
són el trasllat per raons laborals i el canvi de domicili per una situació de dependència,
situació que mai pot tenir una empresa.
Per tant, diu que el temps els ha donat la raó, i ara estan davant d'un afegit i que si s'hagués
escoltat a l'oposició s'hauria arreglat en el seu moment. Per tant anuncia que s’abstindran.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, CUP i PSC i tres abstencions dels regidors de CiU i PP.
3.- Rectificació d'error material detectat en l'acord plenari d'aprovació definitiva del
text íntegre del Reglament de funcionament del servei de recollida de residus
municipal.
El secretari llegeix la moció que és del següent tenor literal:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000138

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte
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Rectificació d'error material detectat en l'acord plenari d'aprovació definitiva del text
íntegre del Reglament de funcionament del servei de recollida de residus municipal.

Relació de fets

Primer. El ple municipal de l’ajuntament, en sessió ordinària de data 25 de febrer de 2016
va aprovar definitivament el text íntegre del Reglament de funcionament del servei de
recollida de residus municipal.
Segon. Mitjançant edicte al BOPB de data 5 d’abril de 2016 es publicà el text íntegre de
l’esmentat Reglament, i mitjançant edicte de 12 de maig del corrent al DOGC es va
publicar la referència al BOPB de la publicació íntegre de l’esmentat text.
Tercer. Amb posterioritat als fets descrits, s’ha detectat un error material en el text del
Reglament en tant que hi ha un salt en la numeració de l’articulat.
En concret, el salt de numeració es produeix entre l’article 17 i el 28, resultant que no
existeixen els articles 18 fins el 27, ambdós inclosos.
Quart. Per tal de subsanar l’error detectat, s’ha incorporat a l’expedient administratiu la
còpia diligenciada pel secretari municipal de l’esmentat Reglament on consta corregit
aquest error material i, per tant un cop corregida aquesta circumstància, el Reglament ve
conformat per 35 articles i un Annex I, segons la següent estructura:
Títol preliminar. Disposicions Generals (articles 1 a 4)
Títol I. Gestió de residus
Capítol I. Disposicions generals sobre la gestió dels residus (articles 5 a 8)
Capítol II. Servei general de recollida de residus (articles 9 a 13)
Capítol III. Servei de recollida sectorial de residus (articles 14 a 17)
Capítol IV. Règim i horari dels serveis de recollida general i sectorial
(articles 18 a 19)
Títol II. Infraccions i sancions
Capítol I. Disposicions generals (articles 20 a 22)
Capítol II. Tipificació de les infraccions (articles 23 a 26)
Capítol III. Sancions (articles 27 a 33)
Capítol IV. Procediment sancionador (articles 34 a 35)
Annex I.- RESIDUS OBJECTE DE RECOLLIDA SELECTIVA PEL SERVEI
MUNICIPAL
Cal destacar que el contingut material del text íntegre segons aprovació definitiva, no es
veu alterat i, per tant, l’error es circumscriu exclusivament a la numeració sense cap altra
incidència material en el contingut de les disposicions normatives aprovades.
Per part del secretari municipal s’ha emès un informe en data 17 de setembre de 2016.
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Fonaments de dret

Article 22.2.d), 25.2.a), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL), i de la resta de disposicions bàsiques en matèria d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals.
Article 178 del Decret Legislatiu 2/2003,de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC).
Articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Article 105.2 de la de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques (LRJPAC)
Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment administratiu de les
administracions públiques de Catalunya.

Proposta d’acord

Primer. Rectificar l’error material detectat en l’acord plenari d’aprovació definitiva del
text íntegre del Reglament de funcionament del servei de recollida de residus municipal, en
el sentit de corregir la numeració correlativa dels articles 28 a 45 de la versió aprovada, i
essent la numeració correcta la de l’article 18 i així successivament fins a l’article 35.
En conseqüència, es disposa la rectificació esmentada d’acord amb la versió corregida i
diligenciada pel secretari de la corporació que consta en l’expedient, i resultant-ne un total
de 35 articles i un Annex I, segons l’estructura que figurà a l’apartat quart de la Relació de
fets.
Segon. Aprovar definitivament el Reglament de funcionament del servei de recollida de
residus municipal segons el text íntegre aprovat en sessió plenària de data 25 de febrer de
2016 d’acord amb la rectificació aprovada en l’apartat anterior d’aquest acord.
Tercer. Publicar el contingut del present acord i el text íntegre del Reglament de
funcionament del servei de recollida de residus municipal al Butlletí Oficial de la
Província, i inserir l’anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament i en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya tot indicant la referència del Butlletí Oficial de la Província en
què se n’hagi publicat íntegrament el text.
Quart. Comunicar, en el termini de quinze dies, l’acord definitiu d’aprovació rectificat i
còpia íntegra i fefaent del text del Reglament de funcionament del servei de recollida de
residus municipal a l’Administració General de l’Estat, i a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
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Cinquè. Publicar el text íntegre del Reglament de funcionament del servei de recollida de
residus municipal, a partir del dia següent de la seva entrada en vigor, en el Portal de la
Transparència i en la web municipal d’aquest ajuntament.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, CUP i PSC i 3 abstencions dels regidors de CiU i PP.
4.- Adhesió a la Carta Internacional del Caminar.
El secretari llegeix la moció que és del següent tenor literal:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000136

Moció presentada per: Equip de govern
Relació de fets

La Carta Internacional del Caminar és un document dissenyat per especialistes de tot el
món en el marc de les conferències internacionals Walk 21 celebrades el 2006.
Aquest document busca establir uns compromisos bàsics per tal que les autoritats locals
treballin per la creació de comunitats sanes, eficient i sostenibles on la gent triï el caminar.
Els seus principis estratègics són:
1. Incrementar la mobilitat integral
2. Dissenyar i gestionar espais i llocs per a les persones
3. Millorar la integració de les xarxes de vianants
4. Planificació territorial i usos del sòl com a suport a la comunicació a peu
5. Reduir el perill d’atropellaments
6. Millorar la sensació i seguretat personal
7. Augmentar el suport de les institucions
8. Desenvolupar la cultura de caminar
Dins d’aquesta línia des de l’Ajuntament s’han redactat i estan en fase d’implantació el Pla
Local de Seguretat Viària, el Pla d’Accessibilitat, el Projecte Camins Escolars i altres
mesures de foment de la mobilitat sostenible.
Fonaments de dret

Article 52.2 r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Proposta d’acord
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1. Disposar l’adhesió d’aquest ajuntament a la Carta Internacional per Caminar,
elaborada en el marc de la sèrie de conferències internacionals del WALK21 el text
íntegre de la qual consta en l’expedient.
2. Traslladar el present acord a la Fundació internacional Walk21.

El Sr. Garrigós diu que l'adhesió a la Carta Internacional del Caminar és apostar per un
canvi de paradigma de la societat, de la manera d'entendre les coses i de la vida mateixa.
Manifesta que tant des d'un vessant individual, pels beneficis que genera en les persones, el
fet de caminar regularment tant des d'un punt de vista de la salut, la socialització o de
gaudir dels espais públics.
Puntualitza que també té una dimensió global, perquè la pràctica de manera habitual pot fer
un món més eficient, sostenible i més pròxim.
Per tant puntualitza que amb l’adhesió a aquesta carta, com Ajuntament implicarà a pensar
i planificar polítiques per portar aquest canvi cap a una societat amb més qualitat de vida,
més eficient, inclusiva socialment i sostenible.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

5.- Moció de rebuig relatiu al procés constituent.

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000139

Moció presentada per: Partit Popular
Assumpte

Moció de rebuig relatiu al procés constituent.
A causa dels greus fets esdevinguts al Parlament de Catalunya en la sessió plenària de
28/07/2016 a compte de la votació de l’informe de la Comissió d’Estudi del Procés
Constituent:

PROPOSTA D’ACORD
Primer. Rebutjar la iniciativa il·legal que suposa l’aprovació de l’informe de la Comissió
d’Estudi del Procés Constituent i el conflicte que provoca entre el Parlament de Catalunya i
el Tribunal Constitucional.
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Segon. Defensar la legitimitat de les institucions catalanes i rebutjar que aquestes aprovin
qualsevol iniciativa contra les mateixes lleis que les legitimen com són l’Estat
d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola.
Tercer. Refermar el nostre compromís amb la defensa de l’estat de dret. En una
democràcia ningú està ni pot estar per sobre de la llei. Tots som iguals davant la llei i els
tribunals.
Quart. Instar als partits que donen suport a les resolucions il·legals del Parlament de
Catalunya a abandonar les seves postures rupturistes i a acceptar la legalitat estatutària i
constitucional com a fonament de la democràcia.
Cinquè. Comunicar aquest acord a la presidenta del Parlament de Catalunya, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat i a tots els grups parlamentaris.

L’alcalde sotmet la moció a votació i es rebutja amb 1 vot a favor del grup municipal PP i
12 vots en contra de la resta de grups.
6.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de juliol que van del número D2016AJUN000641 al D2016AJUN000773 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2016AJUN000641
D2016AJUN000642
D2016AJUN000643

D2016AJUN000644

D2016AJUN000645

D2016AJUN000646
D2016AJUN000647

D2016AJUN000648

01/07/2016
Ordre d'execució per manca de neteja i
manteniment de vegetació al c/ Orfeó Català, 19
01/07/2016
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i
exclosos del procés selectiu de 2 llocs de peó d'obres i serveis.
01/07/2016
1.
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i
exclosos del procés selectiu per a la cober-tura, mitjançant el sistema
de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc de treball d'auxiliar de
serveis/ refugi d'animals en el marc del "Programa complementar
01/07/2016
1.
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i
exclosos del procés selectiu per a la cober-tura, mitjançant el sistema
de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc de treball de tèc-nic
auxiliar de turisme i promoció econòmica en el marc del "Programa
01/07/2016
1.
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i
exclosos del procés selectiu per a la cober-tura, mitjançant el sistema
de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc de treball de di-namitzador
juvenil en el marc del "Programa complementari de foment de
01/07/2016
Aprovació llista definitiva procés selectiu auxiliar
administratiu Serveis Socials, designació membres tribunal i inici
proves.
06/07/2016
Aprovació de la llista provisional d'admesos i
exclosos del procés selectiu per a la cobertu-ra, mitjançant el sistema
de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc de treball de tècnic auxiliar
de cultura i festes
06/07/2016
Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal,
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D2016AJUN000649
D2016AJUN000650
D2016AJUN000651
D2016AJUN000652
D2016AJUN000653

D2016AJUN000654
D2016AJUN000655
D2016AJUN000656
D2016AJUN000657
D2016AJUN000658
D2016AJUN000659

D2016AJUN000660

D2016AJUN000661
D2016AJUN000662
D2016AJUN000663
D2016AJUN000664
D2016AJUN000665
D2016AJUN000666
D2016AJUN000667
D2016AJUN000668
D2016AJUN000669
D2016AJUN000670
D2016AJUN000671

D2016AJUN000672
D2016AJUN000673
D2016AJUN000674
D2016AJUN000675
D2016AJUN000676

juny de 2016
06/07/2016
Bestreta nòmina
06/07/2016
Préstec consum
06/07/2016
DEVOLUCIONS OFICI DO062016
06/07/2016
Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
06/07/2016
Cessió de l'espai públic de la Pèrgola de Can
Rafart, per a la celebració d'una festa d'aniversari, el dia 14 de juliol
de 2016. i material.
06/07/2016
Cessió de la Pèrgola de Can Rafart el proper
10/7/2016.
06/07/2016
Cessió de la Pèrgola de Can Rafart pel dia
31/7/2016.
13/07/2016
Expedient de Baixes V022015
13/07/2016
APROVACIO LIQUIDACIONS JUNY 2015
13/07/2016
Aprovar la bestreta de la Gent Gran C00012
13/07/2016
Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2016, per transferència de crèdit. Expedient de modificació
número 15_2016.
13/07/2016
Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2016, per transferència de crèdit. Expedient de modificació
número 16_2016.Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2016, per transferència de
13/07/2016
Substitució de l'alcalde, de l'11 al 18 de juliol.
13/07/2016
APROVACIÓ EXPEDIENT DE BAIXES V012016
13/07/2016
Advertiment caducitat sol·licitud llicència d'obres
menors OMEN2016000033
13/07/2016
Preu public Serveis Esportius Can Banus, Juliol
2016
13/07/2016
Aprovació de prestacions econòmiques de caràcter
social
13/07/2016
Concessió dret funerari nínxol núm. 1695
13/07/2016
Taxes per les Entrades de Vehicles a través de les
voreres i reserves de la via pública, 2016
13/07/2016
Taxa Servei de Teleassistencia, 2n. trimestre 2016
13/07/2016
Taxes pels Serveis de Sanejament d'Animals
Domèstics, 2015
13/07/2016
Taxes pels Serveis de conservació i neteja del
Cementiri, corresponent al 2016
13/07/2016
Taxa Ocupació Terrenys Mercat Setmanal, 3r.
trimestre 2016
13/07/2016
Prestació econòmica de caràcter social
13/07/2016
Prestació econòmica de caràcter social
13/07/2016
Reposició de bestreta de serveis socials C174,
C175, C176 i C177
15/07/2016
Al.legació a la dènuncia 16001510.
15/07/2016
Al.legació denúncia expt. 16011310ø
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D2016AJUN000677
D2016AJUN000678
D2016AJUN000679
D2016AJUN000680
D2016AJUN000681
D2016AJUN000682
D2016AJUN000683

D2016AJUN000684

D2016AJUN000685

D2016AJUN000686

D2016AJUN000687
D2016AJUN000688
D2016AJUN000689
D2016AJUN000690
D2016AJUN000691
D2016AJUN000692
D2016AJUN000693
D2016AJUN000694
D2016AJUN000695
D2016AJUN000696
D2016AJUN000697

D2016AJUN000698

15/07/2016
Resolució del recurs de reposició rebut el dia 8 de
juny de 2016 del Sr. Anselm Expósito Villegas
15/07/2016
EXPEDIENT DE BAIXES V022016
18/07/2016
Responsabilitat patrimonial. Incoació.
18/07/2016
Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
18/07/2016
Incoació de reclamació de responsabiliat
patrimonial per danys a unes fotografies del Revela't.
19/07/2016
Transmissió de llicència municipal de taxi número
1.
19/07/2016
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i
exclosos del procés selectiu per a la cobertu-ra, mitjançant el sistema
de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc de treball de tècnic auxiliar
de cultura i festes, designació dels membres del tribunal i i
19/07/2016
Contractació per a la cobertura, mitjançant el
sistema de concurs oposició en torn lliure, de dos llocs de peó d'obres
i manteniment en el marc del "Programa complementari de foment de
l'ocupació i de suport a la integració social".
19/07/2016
Contractació per a la cobertura, mitjançant el
sistema de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc d'auxiliar de
serveis/refugi d'animals en el marc del "Programa complementari de
foment de l'ocupació i de suport a la integració social".
19/07/2016
Contractació per a la cobertura, mitjançant el
sistema de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc d'auxiliar
administratiu de serveis socials en el marc del "Programa
complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració
social".
19/07/2016
Avançament de la paga complementària
corresponent al desembre de 2016.
19/07/2016
PJ FESTA MAJOR ST.GENIS 2016
19/07/2016
Sol.licitud de préstec
19/07/2016
Impost Sobre Béns Immobles Rústics, 2016
19/07/2016
Reconeixement serveis previs.
19/07/2016
Preu públic per la prestació de serveis de la Gent
Gran de Can Rafart, 2n trimestre 2016
19/07/2016
Serveis extraordinaris de juny a pagar el juliol
20/07/2016
Reclamació de responsabilitat patrimonial. Arxiu
per transacció.
20/07/2016
Llicència d'obres per obrir rasa per instal.lar
escomes c/ Sant Ramon, 12
20/07/2016
Llicència d'obres per obertura de rasa per instal.lar
escomeses gas Avda. Sant Sebastià, 21
21/07/2016
Contractació per a la cobertura, mitjançant el
sistema de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc de tècnic auxiliar
de turisme i promoció econòmica en el marc del "Programa
complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració
social".
21/07/2016
Autorització de canvi de vehicle adscrit a la
Llicència de Taxi número 2.
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D2016AJUN000699
D2016AJUN000700
D2016AJUN000701
D2016AJUN000702
D2016AJUN000703
D2016AJUN000704
D2016AJUN000705
D2016AJUN000706
D2016AJUN000707
D2016AJUN000708
D2016AJUN000709
D2016AJUN000710

D2016AJUN000711
D2016AJUN000712
D2016AJUN000713
D2016AJUN000714
D2016AJUN000715
D2016AJUN000716
D2016AJUN000717
D2016AJUN000718
D2016AJUN000719
D2016AJUN000720

D2016AJUN000721
D2016AJUN000722
D2016AJUN000723
D2016AJUN000724
D2016AJUN000725
D2016AJUN000726
D2016AJUN000727

D2016AJUN000728
D2016AJUN000729

21/07/2016
Incoació d'expedient de de responsabilitat
patrimonial.
21/07/2016
Substitució de funcions durant absències
temporals.
21/07/2016
Aprovació de la nòmina del mes de juliol de 2016.
21/07/2016
PAGAMENT URGENT: Albert Batallé Roldon,
Metal·lúrgiques Ballesta SCP, Enric vilà Bot
21/07/2016
Pagament urgent de LANTEC
25/07/2016
Incoació per manca d'identificació N. 16031684.
25/07/2016
Resolució Recurs n. 16032696.
25/07/2016
Proposta de sanció n. 16031683
25/07/2016
Acord incoació n. 16032597
25/07/2016
Acord incoació n. 16031334
25/07/2016
Ajornament pagaments a l'Agència Tributària.
25/07/2016
Contractació per a la cobertura, mitjançant el
sistema de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc de tècnic auxiliar
de cultura i festes
25/07/2016
Substitució de l'alcalde, del 2 al 7 d'agost de 2016.
26/07/2016
Requeriment de pagament d'una cessió de crèdit.
27/07/2016
Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
27/07/2016
pAGAMENT URGENT fESTA mAJOR
27/07/2016
PAGAMENT URGENT PEP MINGUEZ
27/07/2016
CONCERT TOTI SOLER
28/07/2016
Nòmina complementària juliol 2016.
28/07/2016
Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
28/07/2016
Incoacio d'expedient de responsabilitat patrimonial.
28/07/2016
Incoació d'expedient de resposanbilitat patrimonial,
per danys ocasionats pel robatori del vehicle
B78695-WN en el diposit municial.
29/07/2016
Llicència d'obres per adequació de nau industrial
per taller mecànic amb xapa i pintura al c/ Narcís Monturiol, 17
29/07/2016
Resolució del procediment disciplinari incoat per
Decret d'Alcaldia número 119, de 17 de febrer de 2016, a, treballadors
de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
01/08/2016
Devolució aval segons sentència judicial número
336
01/08/2016
Aprovar les relacions de bestreta de Serveis
Socials C00179 i C00180
01/08/2016
Aprovar la reposició de bestreta de Servei Tècnics
C00210
03/08/2016
Licitació parades Sant Genís 2016
03/08/2016
Prórroga llicència d'obres 83/2006 (disposició
transitòria primera de la llei 3/2012)c/ Joan Brossa 24-26, 32-34 i c/
Montserrat Roig 21-23
04/08/2016
Aprovació nòmina Agost 2016.
09/08/2016
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D2016AJUN000730
D2016AJUN000731
D2016AJUN000732
D2016AJUN000733
D2016AJUN000734
D2016AJUN000735
D2016AJUN000736
D2016AJUN000737
D2016AJUN000738
D2016AJUN000739
D2016AJUN000740
D2016AJUN000741
D2016AJUN000742
D2016AJUN000743
D2016AJUN000744
D2016AJUN000745
D2016AJUN000746
D2016AJUN000747
D2016AJUN000748
D2016AJUN000749
D2016AJUN000750
D2016AJUN000751
D2016AJUN000752
D2016AJUN000753
D2016AJUN000754
D2016AJUN000755
D2016AJUN000756
D2016AJUN000757
D2016AJUN000758
D2016AJUN000759

09/08/2016
Sol.licitud devolució de fiança.exdp 78/2006
Devolució fiança d'obres exp. 78/2006
09/08/2016
Modificació 18 per generació de crèdit subvenció
Turisme.
09/08/2016
Modificació de crèdit 17_2016 per transferència
entre partides.
09/08/2016
APROVACIO DEVOLUCIO OFICI DO082016
11/08/2016
Proposta de sanció relació núm.16033995.
11/08/2016
Acord d'incoació relació núm. 16033722.
11/08/2016
Acord d'incoació de la relació núm.16036115.
11/08/2016
Acord d'incoació d'expedients relació núm.
16034993.
12/08/2016
Compensació de deutes
17/08/2016
Delegació d'autorització de celebració de matrimoni
civil a favor del regidor Sr. Josep Carlos Babot.
17/08/2016
Delegació d'autorització de celebració de matrimoni
civil a favor de la regidora Sra. Teia Àlvarez Pons de Vall..
18/08/2016
Anul.lar gual Carrer Llibertat,12
18/08/2016
Demanen exepció de la tasa d'escombreries per
tenir un servei propi.
18/08/2016
Anul.lació rebut taxa escombreries
24/08/2016
Llicència d'obres per obrir rasa per instal·lar
escomesa al c/ Doctor Martí Soler, 9
24/08/2016
Certificat exempció de la plusvàlua, per estar
embargada la casa del carrer Amadeu Vives, 5.
24/08/2016
Anul.lació requeriment de pagament ja abonat
24/08/2016
sol.licitud de retorn del rebut d'Esports i Fitness
2673
24/08/2016
Atracció Diver Roler, festa major Sant Genís.
24/08/2016
Parada de xurreria per la Festa Major dels Sants
Genís 2016.
24/08/2016
Instal.lació atracció festa major Sant Genís
24/08/2016
Col.locació parada mojitos , festa major Sant Genís
24/08/2016
Atracció Festa major Sant Genís 2016: Pesca
d'ànecs
24/08/2016
Atracció festa major de Sant Genís 2016,Llits
elàstics i inflable
24/08/2016
Atracció de volador infantil i jumping per la Festa
Major dels Sants Genís 2016.
24/08/2016
Atracció de volador infantil i jumping per la Festa
Major dels Sants Genís 2016.
30/08/2016
Rebuts d'escombreries 2014 i 2015 pagats com
activitat comercial i són domicili particular
30/08/2016
Al.legacions taxa escombreries per local tancat
30/08/2016
Sol.licita anular impost d'escombraries del carrer
Narcís Monturiol,ja que les naus estan tancades
30/08/2016
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D2016AJUN000760
D2016AJUN000761
D2016AJUN000762
D2016AJUN000763
D2016AJUN000764
D2016AJUN000765
D2016AJUN000766
D2016AJUN000767
D2016AJUN000768
D2016AJUN000769
D2016AJUN000770
D2016AJUN000771
D2016AJUN000772
D2016AJUN000773

30/08/2016
Recurs contra la taxa de retirada de vehicles
88/2016.
30/08/2016
Arxiu tràmit d'audiència prèvi ordre d'execució
parcel·la c/ Camp dels Hermanos, 18
30/08/2016
Arxiu tràmit d'audiència prèvi ordre d'execució
parcel·les c/ Camp dels Hermanos, 2 i 4 i c/ Eucaliptus, 1 i 3
30/08/2016
Arxiu tràmit d'audiència prèvi ordre d'execució
parcel·les c/ Camp dels Hermanos, 1, 3, 5, 7, 9 i 11
30/08/2016
Arxiu ordre d'execució parcel·les c/ Camp dels
Hermanos, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 i 23
31/08/2016
Proposta sanció segons relació 16039247
31/08/2016
Proposta sanció segons relació 16040087
31/08/2016
Proposta sanció segons relació 16037530
31/08/2016
Incoació expts. segons relació 16039846
31/08/2016
Incoació expedients segons relació 16039035
31/08/2016
Incoació expedients segons relació 16038249
31/08/2016
Acord incoació expts. segons relació 16037265
31/08/2016
Festa infantil 11 de Setembre al barri de Can
Salvet.
31/08/2016
Cessió del parc de Can Rafart el proper 16/9/2016
per celebració dels 50 anys de l'escola.

A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de juliol que van del número D2016TEAT000014 al D2016TEAT000015 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.

D2016TEAT000014
D2016TEAT000015

05/07/2016
Aprovació Conveni de Col·laboració Cicle musical
temporada 2016-2017.
18/07/2016
Aprovar les operacions de la Massa.

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu-Arxiu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de juliol que van del número D2016MUSE000010 al D2016MUSE000012 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.

D2016MUSE000010
D2016MUSE000011
D2016MUSE000012

15/07/2016
01/08/2016
03/08/2016

Aprovar les operacions del Museu
Aprovar la bestreta del Museu C00103
Aprovar les operacions del Museu

7.- Precs i preguntes.
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Carles Casellas Ayén, secretari general d’aquest ajuntament, emet la següent
DILIGÈNCIA per a fer constar el següent:
Per motiu d’un cúmul d’incidències tècniques, no es va gravar l’àudio de la sessió
ordinària del Ple Municipal celebrada el 29 de setembre de 2016.
Per aquest motiu, no s’ha pogut traslladar a l’acta d’aquella sessió les intervencions
individuals dels regidors i regidores realitzades en els torns de debat dels assumptes, ni així
com les aportacions del torn de precs i preguntes.
Vilassar de Dalt, 14 de novembre 2016

El secretari general
Carles Casellas Ayén

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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