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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 4/2017

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
ORDINÀRIA
27 d´abril de 2017 .
de les 20:00h. a les 23:05h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

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

Carles Casellas Ayen
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària de 27 de desembre de 2016 i de la sessió
ordinària de 26 de gener de 2017.
2. Informe
forme anual de la Defensora de la Ciutadania.
3. Encomana del servei de gestió i explotació de les zones d'estacionament amb control
horari a Viserma Serveis i Manteniments, SLU.
4. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del canvi en la modalitat de gestió directa
del servei de recollida i transport de residus voluminosos
5. Encomana del servei públic de recollida de residus voluminosos a VISERMA, SLU
6. Pròrroga del Pla Local de Joventut 2013-2016
2013
per a l'exercici 2017
7. Inici d'expedient per a laa modificació del Reglament de la Policia Local de Vilassar de
Dalt.
8. Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament del servei municipal
d'atenció d'animals de companyia abandonats i perduts.
9. Ratificació de les bases i aprovació del conveni
conveni de col·laboració econòmica entre el
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Consell Comarcal del Maresme i l'ajuntament de Vilassar de Dalt per la XXXIV Mostra
literària del Maresme 2017
10. Modificació de crèdit per transferència entre partides i habilitació d'una partida per a
una subvenció
nció finalista a la Colla de Geganters. Expedient número 5_2017.
11. Moció referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a la millora dels
serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries.
12. Encomana del servei de transport i suport
suport a la Brigada Municipal a la societat
VISERMA, SLU
13. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2017.
14. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
15. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta
ta de la sessió extraordinària de 27 de desembre de 2016 i de la
sessió ordinària de 26 de gener de 2017.
El Sr. alcalde dóna la benvinguda al ple, i passa al primer punt de l’ordre del dia,
preguntant i algú té alguna esmena.
El Sr. Cusidó diu que el primer és fer la queixa que les actes que es lliuren són de
desembre i gener, i que falten les actes de febrer i març. Reitera la queixa que no estiguin
al dia les actes. Diu que l’acta de desembre és correcta, i que de la del 26 de gener té less
le
esmenes següents:
•
•
•
•
•

A la pàgina 23, al segon paràgraf, a la tercera línia, que ha de dir “pals a les rodes”, i no
“pals sobre les rodes”.
A la pàgina 53, a la penúltima línia de baix, a l’últim paràgraf, que posa “és
proporcionalitat” i ha de dir “és proporcional”.
pr
A la pàgina 54, en el segon paràgraf, al final, a la frase que comença per “faran tot el que
calgui”, falta afegir “i el que estigui en les seves mans per fer-ho”.
fer
A la pàgina 61, al segon paràgraf començant per baix, on diu “en la mateixa manera
m
que
fan ells”, aquí faria falta afegir “les intervencions de les mocions”, perquè si no, no té sentit
la frase.
A la página 62, en el segon paràgraf, que comença també amb mi, “manifesta que estan
dient les intervencions”, que falta afegir després d’estan
estan dient”, “les intervencions”.

L’ alcalde sotmet les dues actes a votació i s’aproven per unanimitat.

2.- Informe anual de la Defensora de la Ciutadania.
L’alcalde dóna la benvinguda per quarta vegada a la senyora Charo Mariscal, com a
defensora
ra de la ciutadania, i li agraeix la feina.
La Sra. Mariscal manifesta que és el quart any que presenten l’informe, que està presentat
seguint les dates que marcava Secretaria, i que farà un resum per no allargar-se.
allargar
Explica
que és el quart informe anual de Defensa Ciutadana, i que en ell s’evidencia com està
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funcionant l’Administració més propera, i com els vilassarencs i vilassarenques fan ús
d’aquesta institució que es constituïa a finals del 2012, amb voluntat d’intercessió per
facilitar la convivènciaa i millorar les relacions socials i administratives.
Explica que es tracta d’un punt de vista proper a les persones, lluny de protocols
administratius, burocràcies exagerades i normes que evolucionen lentament.
Insisteix en què la fortalesa, el valor i l’eficàcia de la defensa ciutadana són uns o altres
segons la voluntat de col·laboració, les ganes d’escoltar i la predisposició per acceptar
idees innovadores fora de la inèrcia administrativa. Els emplaça a analitzar l’informe des
de l’objectivitat, amb equilibri i esperit positiu de bondat amb què es fonamenta la
institució. Diu que la crítica que afecta el govern, els tècnics o els treballadors de
l’Administració serà constructiva si s’entén com una oportunitat de millora vers la gestió
per l’excel·lència.
ia. I que en cap s’ha d’usar aquesta relació de fets per fer política
oportunista des de l’oposició, perquè ha tingut temps i mitjans per contrastar opinions i
actuar.
Explica que la tasca és de bona voluntat i es fa amb la intenció d’escoltar les persones
persone de
primera mà, esbrinar els motius de la seva visita, activar i orientar l’ajut i sobretot donar
resposta directa o indirectament perquè se sentin ateses. Diu que els casos atesos han estat
queixes, consultes i suggeriments de vilassarencs i vilassarenques
vilassarenques que no s’han sentit
escoltats, que no han sabut a qui s’havien d’adreçar o que han cregut que l’Administració i
grans empreses de serveis abusen de poder en comptes d’estar al servei de la ciutadania.
Diu que també s’ha fet intermediació per millorar la convivència entre veïns, i que s’han
fet intervencions amb tècnics i treballadors municipals per reflexionar sobre aspectes que
poden modificar-se
se i modernitzar-se
modernitzar se a partir de la seva experiència professional, amb
suggeriments externs.
Dóna les gràcies a totes les persones que l’han ajudada a la part formativa o d’actuació,
que han facilitat la seva tasca i han entès que totes les persones tenen dret a ser escoltades,
encara que de vegades no tinguin raó, i tenen dret a ser tractades amb respecte, perquè
l’ajut és una qüestió d’humanitat. Agraeix també especialment l’ajuda de Secretaria i de
l’OAC, per donar suport a la institució a la qual representa de manera activa, i que han
participat de la filosofia de servei al ciutadà. Manifesta que vols fer-los
fer los arribar
ar
públicament
aquest agraïment una altra vegada, en nom de les persones que els han atès sense fer-los
fer
rodar d’un lloc a l’altre, perquè l’atenció al públic és una tasca que requereix molta
paciència, empatia i bon humor, malgrat cada circumstància personal.
personal. Diu que vol agrair
molt la col·laboració de l’assessoria en casos molt especials i molt problemàtics en molts
moments, de la senyora Mercedes del Jutjat de Pau.
Destaca el suport que li ha donat el Fòrum de síndics i síndiques, encara que aquest any no
ha assistit a les jornades formatives a Girona però sí a les de Santa Coloma de Gramenet, i
explica que li han assistit a nivell tècnic la Secretaria i l’OAC, que ha comptat sempre amb
el suport de l’equip de Comunicació i d’informàtica de l’ajuntament,
l’ajuntament i d’altra banda
explica que l’han assessorat amb informació Medi Ambient, Serveis Socials, Policia local,
Jutjat de Pau, el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, l’Agència
Catalana del Consum, i Mossos d’Esquadra de Premià de Mar.
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Diu que farà referència també a l’assessoria en matèria d’Habitatge dels programes socials
de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Governació i Administracions
Públiques i Habitatge.
Diu que les actuacions són proximitat a l’oficina, al carrer, per telèfon i per mail, perquè de
vegades només passejant pel carrer els aturen i s’atén la gent. Explica que ha obert 25
expedients, que 8 queden de l’any passat, i que ha fet dues sol·licituds d’ofici i
suggeriments. Diu que apart d’això, ha fet molta informació
informació al vilatà sobre l’oficina mòbil,
sobre els fulls de suggeriments i de reclamacions, i que ha fet informació al Departament
de Comunicació de notificacions sobre temes que ocupen i preocupen, que han difós set
articles d’interès, en dates especials com
com el Dia de la dona, o amb referència a l’Holocaust
o el Dia del llibre, i que ha fet 9 derivacions al regidor de Comunicació i un al
Departament de Medi Ambient d’un diari digital de les administracions amb el contingut
que li ha semblat que podia ser útil.
úti
Diu que els canvis en la manera de fer del Govern municipal han provocat una manera
nova d’intervenir com a Defensa Ciutadana. Diu que primer, la regidoria de Comunicació,
amb en Pau Morales, va prendre el compromís de gestionar tots els casos atesos des
de de la
Defensa Ciutadana, per tenir tota la informació de primera mà, i amb una voluntat ferma de
donar resposta a la ciutadania, que és qui vota, i que creu que ho ha fet força. Explica que
es va arribar a un acord amb el senyor Fernández perquè se li enviés
enviés quinzenalment tota la
informació del que s’estava fent, de com s’estava intervenint en via pública i en Mobilitat.
Diu que s’ha mantingut el compromís, que li ha respost tots els correus, i diu que li ha
respost les preguntes que li ha fet apart. Diu que li ha facilitat 19 mails informatius i 5 de
resposta de demanda directa, i que li ho agrair sincerament perquè és l’única persona que
ha mantingut sempre, sempre, el mateix ritme d’informació constant, i que ella l’aplaudeix.
Explica que el regidor de Comunicació ha actuat com a interlocutor en molts casos, que
sobretot en casos de consulta ha fet resposta directa, i que per una banda és bo i per una
altra banda potser és el que ha frenat el malestar de la ciutadania, i que ha agafat el
baròmetre real del
el que s’està sentint al carrer. Diu que ha demanat actuació en resposta a
les persones responsables de les àrees afectades, sempre amb còpia oculta al regidor de
Comunicació i sovint a l’alcalde, encara que no sempre, per no molestar i no fer feixuga la
feina, i que ha presentat directament instàncies i correus electrònics.
Explica que hi ha casos que no es responen per cap via, bé perquè es perden, perquè es
pensa que ja s’han respost, o perquè es responen i reconeix que a vegades no li arriba la
informació que s’ha respost. Diu que aquest any s’han fet 27 casos, 16 de dones,
dones 11 homes,
i han sigut 15 presencials, 8 de mail i 4 de telèfon. Diu que els tipus han estat 21 queixes, 4
consultes i 2 actuacions d’ofici.
Diu que per àmbits, Serveis a les Persones han estat 5 casos, Administració general, 7, i
Territori, 15, que és ell que té més aspectes i és el que més afecta directament. Explica que
s’ha baixat molt en les queixes als Serveis Socials, només n’hi ha 3, una que està derivada,
una no acceptada i una pendent de resposta, però que les pendents de resposta és perquè no
n’han
han fet el seguiment i no han arribat les respostes en alguns casos, i altres que sí que sap
que no s’han respost.
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Explica que en Participació i Atenció hi havia una i està tancada, i en Salut Pública hi
havia una altra pendent de resposta, i que pel que fa
fa a l’Administració general, d’impostos
hi ha tres pendents de resposta i en alguns casos molt perduda la resposta, una tancada i
una que ha derivat a un suggeriment d’ofici. Diu que a Obres i Disciplina hi ha dues
pendents de resposta, i que de Territori sobre manteniment i mobilitat, tot i les
informacions del senyor Fernandez, també hi ha una desestimada, una no acceptada, una
acceptada, una tancada i una pendent de resposta.
Quant a Llicència d’activitats i patrimonial, hi ha una de cada amb resposta directa,
di
perquè
eren consultes i ha fet la resposta directa el senyor Pau Morales. I de Medi Ambient
queden 5 pendents de resposta, una de mediació i una acceptada, i que de Seguretat
Ciutadana només una consulta, també de resposta directa.
Diu que per millorar,
orar, hi ha molta gent que dóna moltes opinions, però que sent objectiva i
eficaç, es demana revisió dels impostos des de zero, que els espais estiguin més nets i amb
menys contaminació, que s’apliquin les tasques del perfil de llocs de treball dels
treballadors
ladors de l’ajuntament, que li consta que aquest perfil està a la pàgina web però que
no s’entén ni es troba. També demana que hi hagi una revisió de multes, controls
d’expedients, auditories, i fer públiques les actuacions des de les altres àrees, com per
exemple el tema de les multes quan hi ha senyals excepcionals com per festa major o els
gossos que van sense corretja o obres públiques sense cartells, que si es fan denuncies es
faci públic per part de quina àrea ha intervingut, perquè la gent sàpiga que s’estan fent
actuacions. Diu que no pot ser que la Policia posi multes perquè els cotxes aparquen a
sobre la vorera, i que els cotxes de l’ajuntament estiguin aparcats davant del museu o les
piscines a sobre de la vorera.
Com a conclusió, diu que les denúncies
denúncies multes són molt repetitives, i demana ser crítics
amb la manera de fer rutinària de l’Administració, que les lleis no sempre estan ben fetes,
que són lleis antigues i que es poden canviar i millorar, que no es pot anar a llegir tots els
decrets de tott per ser més papistes que el Papa. Diu que si fa un any s’informa que existeix
la figura del Defensor del Ciutadà, que després d’un any no es pot plantejar si això és
correcte o no. Diu que hi ha ajuntaments, com els de Girona, Vilafranca o Lleida, que ja fa
anys que ho posen, i es qüestiona si és que aquests s’han saltat les lleis o que a Vilassar són
especials. Diu que no es pot mirar tot tan fil primat, que s’ha de tenir una mica de sentit
comú.
Demana també que s’aprofitin totes les facilitats que dóna la tecnologia del segle XXI, que
no facin mandra ni por revisar actuacions. Diu que no es pot dir que no s’obre un expedient
perquè si no s’han de revisar totes les multes d’aquell any. Diu que és igual i que s’han de
revisar, i que si s’han equivocat no ha de fer por perquè hi ha la informàtica. Demana que
no es deixi de donar resposta a persones que fa temps que estan picant per diferents vies,
que s’ha de ser empàtics, i pregunta què els agradaria a ells que els diguessin en aquell cas.
Diu que s’han d’aplicar
’aplicar les lleis de la comunicació, que cal escoltar i respondre amb un
llenguatge que no sigui l’administratiu, que són també gent del poble que menja
«micacos», i que cal actuar amb transparència real i amb seny. Explica que no es poden
donar respostes,, per exemple, com «sí, les bufadores passen dels decibels», perquè els que
les porten van protegits. Diu també que cal saber en cada moment on són les instàncies, qui
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ha de respondre i revisar els protocols de resposta, i que no se li pot reclamar a ella que
busqui qui és que ha posat una denúncia o una queixa, i que si ella ha passat una queixa, hi
ha una persona que cobra per fer-ho,
fer ho, ella no i ja ho ha passat, i que a vegades ho ha passat
tres vegades.
Explica que s’ha de predicar amb l’exemple, potenciar
potenciar la filosofia de la millora contínua i
avançar cap a la simplificació, amb el lema del respecte per a tots i per totes bandes, per
part del govern, del consistori, i també per l’oposició, perquè li consta que es perden
moltes hores remenant i buscant coses
coses que són absurdes o no permeten avançar. Explica
que el fet que no estiguin les actes al dia és una queixa que es planteja, però que les
persones de Secretaria perden molt de temps buscant moltes coses que després no surten
enlloc, i que no tenen temps de
de fer actes de les reunions, perquè se’ls acumula la feina
buscant arxius i remenant coses, i diu que encara que no ha aprofundit, creu que elles no
troben que siguin massa útils.
Insta a qui vulgui saber més coses a llegir l’informe, i explica que està treballant
t
amb molt
poc temps perquè no té més temps material, que hi està dedicant molta il·lusió, però que de
vegades es desanima perquè pensa que està a mons paral·lels i que no parlen el mateix
idioma, i que sembla que estigui en contra de l’Administració,
l’Administració, quan ella simplement fa de
pont perquè les coses rutllin, i que li agrada que les coses vagin àgils, ràpides i netes. Dóna
les gràcies i desitja feliç festa major.

L’alcalde dóna les gràcies a la senyora Mariscal i ofereix fer una roda de grups i que
després els membres del govern que creguin que han d’aclarir algunes qüestions demanen
paraula i les aclareixen.

El Sr. cusidó a la seva intervenció diu el següent:
“Primer
Primer de tot, volem felicitar i agrair la tasca que porta a terme la defensora del ciutadà
c
en
el nostre municipi, que ja son quasi 5 anys, amb molta dedicació i voluntat de servei.
Quan es va instaurar aquesta figura a la nostra administració local, es va fer amb la
voluntat que fos una eina útil per dur a terme una millora constant en la prestació dels
serveis públics i en l’atenció de les vilassarenques i vilassarencs...
Però perquè això sigui possible, falta un compromís essencial, i es que totes i tots els que
estem en aquesta taula, també ens ho creiem... i que prioritzem les deteccions
deteccions i les alarmes
amb la justa mesura del compromís adquirit... i que hi destinem els recursos necessaris per
resoldre-ho...
ho... Si no es així, estem malbaratant el lloc que vam crear i estem abusant de la
dedicació i bona fe de la persona que ens representa,
representa, i això no està bé, ni es pot permetre...
No podem tenir tants temes oberts i sense termini de tancament...
Si fem un anàlisi global dels casos exposats, no son ni tant difícils ni tant impossibles de
resoldre, al contrari, son temes concrets, que son aavaluables,
valuables, quantificables i que s’hi pot
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actuar sense grans despeses econòmiques, això si, sempre i quan hi hagi voluntat política.
El que no pot ser és que hi hagin actuacions que es venent repetint des del 2013-2014
2013
i
encara estiguin pendents de contestar.
contesta
• El mes antic son els sorolls de la maquinaria de Manteniment i els bufadors de
neteja, que es demana l’aplicació de l’ordenança de sorolls i de mesures
mediambientals amb la pols i el pol·len.
• L’altre, és la brutícia dels carrers per les restes orgàniques
orgàniques de gossos, de les zones
de contenidors i la poca efectivitat dels serveis i maquinària de neteja.
• El més comú i repetit en varis temes, es la manca de resposta per part del propi
Ajuntament a les reclamacions escrites, davant les queixes econòmiques,
d’increment
’increment i revisió d’impostos, d’actuacions urbanístiques i de la via pública.
• El més clàssic les actuacions desproporcionades o massa permissives de la policia
local, l’ incivisme viari en els horaris escolars, l’excés de velocitat i l’aparcament.
• Els mes molestos, els sorolls... de les tapes d’aigües, els de la Festa Major i festes
en general...
• I el més curiós, un rusc d’abelles sense resoldre...
Si ens hi fixem bé, això es pot sintetitzar per aquest informe en:
• Que la gent vol gaudir d’uns carrers nets.
• Que se’ns contesti quan reclamem
• Disposar d’una policia amable i eficaç.
• Poder descansar sense sorolls innecessaris.
• I pagar uns impostos adequats i sostenibles.
Però es que a més ja disposem de la majoria d’eines per dur-ho
dur ho a terme i és el que reclama
la gent:
• Tenim una ordenança de sorolls.
• Un reglament de la policia municipal i unes lleis viàries.
• Unes altres lleis mediambientals.
• Uns terminis de resolució d’expedients en la Llei de procediment administratiu
• Una empresa de neteja que pot canviar els bufadors per aigua a pressió, que no fa
soroll i neteja el carrer. Per cert aquesta proposta ja la vam fer quan es va licitar el
contracte de neteja viària, ja que en el nostre cas, disposem d’aigua de pous i mines
per portar-ho
ho a terme de manera
mane sostenible.
• Fins i tot podem trucar al 012 i ens diran quin apicultor tenim mes a prop i per 60€,
60
s’endurà les abelles a un rusc de la comarca.
Per tant, la pregunta és perquè l’equip de govern no posa en pràctica les solucions que te al
seu abast perr resoldre les queixes i suggeriments de la ciutadania?. I perquè tampoc atent
en un període raonable les demandes de la Defensora, entesa com a institució local per
canalitzar les demandes i la seva correcta resolució.
Aquí hi ha una part que falla i és la política, que no creu en els seus propis principis,
entenem que no és més que un tema de bona o mala gestió, i de voluntat o no de resoldre
cada cas exposat, i com podem veure amb la trajectòria d’aquests anys, no s’ha estat per la
labor.
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Agrair de nou a la defensora del ciutadà de Vilassar la bona feina feta al llarg d’aquests
anys, des del voluntariat de la seva tasca, amb molta paciència per insistir en els casos i
amb la senzillés i transparència de fer pública la seva feina, malgrat que no s’ha vist gaire
corresposta per la part política.
Demanar a l’equip de Govern que doni prioritat als casos que hi ha pendents, i que faci cas
o almenys estudií adequadament les propostes lliurades i n’aporti solucions per resoldre-ho
resoldre
en aquest 2017. Si ho feu així, podreu comptar amb el suport i col·laboració del nostre
grup municipal, sinó tornarem a parlar dels mateixos temes el proper any.
Gràcies per dedicar-nos
nos el teu temps...”

La Sra. Álvarez agraeix primer de tot a la senyora Mariscal la tasca que fa perquè és una
eina útil i la gent de Vilassar utilitza aquest recurs, segons es veu en el resum de queixes i
expedients que ha mostrat. Manifesta que hi ha coses que a ella la sorprenen, perquè l’any
passat ja va fer una sèrie de queixes i veu que hi ha coses que no s’han modificat i que des
de l’ajuntament no es responguin les demandes que fa, o que hagis de fer còpia oculta i que
no li responen, o que responen al ciutadà i a ella no. Creu que és
és absurda aquesta manera
de fer, i que el més important és que si una persona ve a fer-li
fer li una demanda o queixa, que
ha de ser una resposta àgil per part de l’Administració, i que si ho resolen directament a
ella se li hauria de notificar la resolució, que seria la manera més transparent de fer-ho.
fer
Diu que estan totalment d’acord amb què el llenguatge administratiu costa molt d’entendre
fins i tot per a ells, que de vegades els tècnics els han d’explicar els expedients, i que
encara més a una persona del carrer.
carrer. Explica que s’ha de tenir sentit comú, que a vegades
“brilla por su ausencia”” i que han de donar exemple i no multar i després que els cotxes
estiguin mal aparcats.
Manifesta des de la CUP el seu suport per ajudar en el que puguin i agraeix la feina que fa i
les hores que hi dedica.

La Sra. Martín-Moreno felicita la senyora Mariscal pel servei que presta als ciutadans. Diu
que com a defensora, vetlla perquè l’Administració no cometi abusos davant els ciutadans
de Vilassar de Dalt perquè és una persona
persona independent i l’únic que fa és mirar pel bé comú
de tots. Li agraeix la seva paciència, la seva labor i la seva dedicació vers els habitants de
Vilassar de Dalt, i s’ofereix per si necessita alguna cosa.

La Sra. Bosch manifesta que ha trobat l’informe molt ben treballat i felicita la senyora
Mariscal per la tasca feta, perquè creu que hi ha dedicat moltes hores i han estat molt
profitoses. Entén que la figura de la Defensa Ciutadana té la funció de detectar i fer
reflexionar i corregir i fer corregir si cal, i donar resposta i fer que els tècnics i treballadors
i personal general del consistori doni resposta a les queixes, denúncies, consultes o
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suggeriments que presenten. Explica que aquest any s’ha posat de relleu la deficiència del
servei del Cos de Policia,
olicia, els trastorns ocasionats pel canvi de mobilitat, el perjudici que
provoca la neteja dels carrers amb bufadors, l’incivisme dels propietaris d’animals de
companyia i el retard pel silenci administratiu en diferents casos. Manifesta que molts
d’aquests
ts temes són reincidents, i que estan d’acord amb les demandes que presenta la
defensora, i que per tant, entenen que haurien de prendre o fer més cas del que els presenta
i poder posar solució a aquestes petites o grans coses que es produeixen.

L’alcalde explica que per part del govern, intervindrà el bloc que té a veure amb via
pública, Serveis Socials també ha demanat la paraula, i si ningú més vol parlar, ell també
farà un comentari al final.

La Sra. Llauró manifesta que s’afegeix a la felicitació per la feina que fa, que ja li han
manifestat en alguna ocasió, i que respecte a les queixes, sempre ha intentat donar resposta
a totes, i que si en alguna ocasió no ho ha fet i ha tingut algun problema de correu
electrònic, sempre hi ha hagut una voluntat de respondre i de trobar solucions. Diu que
tenen un problema molt greu amb l’incivisme, i que aquí també intentaran donar resposta,
però que és més difícil. Quant a la neteja, diu que hi havia un problema molt concret en un
barri també molt concret, que es va resoldre quant a horaris al principi de la legislatura,
perquè va ser un dels primers temes que es van tractar.
Quant al tema de les bufadores, diu que és cert que hi ha determinades màquines que fan
soroll, algunes de manteniment i altres de neteja de via pública. Diu que potser no
s’expressava bé, que és cert que fan soroll però que ja estan controlades com perquè no
perjudiquin a nivell d’immissió dins de les cases. Explica que una altra cosa és la molèstia,
i que han de mirar de complir l’ordenança de soroll perquè a partir de determinats horaris
no s’utilitzin. Diu que la molèstia no la qüestiona, però que el que sí que és cert és que és
perjudicial per a qui la utilitza, perquè està treballant moltes hores. Explica que hi ha
màquines com una piconadora,
dora, que s’ha de mirar quantes hores treballa en una casa, per
exemple, perquè és un soroll que dura moltes hores allà mateix, però una bufadora, que fa
molt soroll, és perjudicial per a qui la utilitza, però que per a qui la sent durant dos minuts
o com a molt cinc, a casa seva, no és perjudicial, però que no qüestiona la molèstia, parla
de perjudici. També explica que si es miren les ordenances quant a soroll, s’estan complint.
Explica que una altra cosa és poder-se
poder se plantejar a mig termini modificar els plecs que s’han
establert entre tots, de què és el que es fa servir per a la neteja viària, però que ara mateix
són màquines bufadores i màquines netejadores.

La Sra. Ruhi agraeix la feina a la senyora Mariscal, i pensa que han baixat molt les queixes
de Serveis Socials perquè potser també hi ha hagut un treball conjunt d’informació
recíproca d’explicar cada cas, perquè a vegades s’han trobat amb casos que ja s’han atès,
però que quan no troben la resposta que volen, busquen altres estaments, i que en aquest
aque
cas s’han trobat molta gent que ja estava atesa i que ja estava resposta, però no estava
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satisfeta i busquen altres camins, però són els mínims, i per això creu que el treball que han
fet conjuntament ha sigut molt important.

El Sr. Morales reitera agraïments
raïments per la fluïdesa dels dos anys en què han compartit en
certa manera relacions, malgrat el voluntariat de moure’s, de si estava molt ocupat ja venia
ella, i que això és d’agrair. Diu que ara que s’han reorganitzat i ja no es toquen
periòdicament els temes, encara segueixen en contacte pels temes que afectin les seves
àrees, i torna a agrair, com la resta de companys, la feina que fa.

La Sra. Mariscal explica al senyor Cusidó que no volia utilitzar l’informe una altra vegada
perquè qui el volgués el llegís. Quant a la Policia i la seva amabilitat, diu que no
necessàriament només de la Policia, que ha de ser de tothom que treballa de cara al públic,
i creu que la culpa no és sempre de l’equip de govern, que moltes vegades és la pròpia
Administració, els
ls tècnics i el muntatge burocràtic i feixuc que es viu i que hi existeix. Diu
que l’equip de govern ha canviat i que ella reclama i fa exactament el mateix que fa quatre
anys, per la qual cosa no creu que sigui tant el punt de vista polític, i que no tot és política.
Quant al que deia de si és útil la feina que fa, encara que hi ha gent que no la veu des de
dins de l’ajuntament, que hi ha persones que creuen que la seva tasca no està ben feta
perquè fa la mediació i reclamen que la persona que vingui a veure
veure la defensora del ciutadà
ja tingui una resposta negativa de l’ajuntament o que ja hagi fet les denúncies pertinents i
tot això. Diu que són punts de vista, i que com que a ella no li agrada la burocràcia,
prefereix escoltar, i que no li pot dir a una persona
persona que no li ho expliqui i que primer faci la
instància i la denúncia, i que després ja li ho explicarà si no li responen. Diu que no val la
pena.
Manifesta que veu la figura com a mediadora, i que si han de canviar la perspectiva se li ha
de dir, i quee si no, s’han de posar tots d’acord, i que tot l’equip de govern, l’oposició i els
tècnics han de saber què fa, perquè si no, tenen enfrontaments directes amb els tècnics.
Dóna les gràcies a la Sra. Martín-Moreno
Martín Moreno i a la Sra. Bosch, pensa que la feina és
é fer
reflexionar, però que d’això no es menja, s’ha d’actuar, s’han de moure. Diu al senyor
Morales que no sap com ho faran, perquè han perdut l’hàbit que tenien i no sap com ho han
de resoldre, i diu també que aquest és l’últim informe que fa, que se l’ha
l’h de substituir
perquè tot i que és quart informe, ja porta cinc anys. Explica que el primer mig any no van
fer informe perquè no quedava bé, i que ara ja porta els tres, quatre mesos, d’aquest, o
sigui que ja porta cinc anys, i que segons el reglament a ella
ella se l’ha de substituir.

L’alcalde li dóna les gràcies. Manifesta que no dirà res que s’hagi de comentar, sinó
agrair-li
li la feina igual que tots els companys i companyes del consistori, els regidors i
regidores, encara que cadascú amb la seva perspectiva,
perspectiva, però que no voldria deixar de dir
que moltes vegades influeixen més del que s’imaginen, sigui el govern, el conjunt dels
regidors i regidores a l’hora de fer la seva feina, la defensora de la ciutadania, la ciutadania
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organitzada, i que això fa millorar
millorar els processos. Manifesta que ell creu que durant tot
aquest temps s’ha anat millorant força, i que creu que la millora ha estat una voluntat
explícita sobretot de la gent que treballa a la casa. Diu que hi ha gent que treballa a la casa
que està fent unaa magnífica feina i que té una implicació molt important, encara que hi
haurà qui no estigui tan implicat, però que per regla general creu que hi ha hagut un canvi
substancial en aquest sentit. Diu que en via pública, per exemple, es pot detectar un
problema
ma amb el mòbil i enviar-ho
enviar ho als serveis tècnics, i que s’obliga a una resposta en un
termini no superior a una setmana aproximadament, i demana habituar-se
habituar
a utilitzar
aquestes eines.
Diu que l’empatia i la relació directa també s’han incrementat, que el territori sempre és
l’element més de pressió per molts motius, i diu que no és per ensabonar el personal, però
creu que s’ha anat a millor, i que hi ha casos resolts d’una manera bastant més àgil. Diu
que comparteix que la burocràcia té una dimensió garantista,
garantista, ja que els procediments el
que permeten és garantir els drets de tothom, perquè si no es podria caure en l’arbitrarietat
si no hi ha un procediment, un protocol o un reglament, però que als processos llargs de
l’Administració encara no s’ha acostumat.
acostumat. Diu que hi ha fenòmens de processos llargs
increïbles, que algun dia es dedicarà a sistematitzar perquè fins i tot fan gràcia, però diu
que aquest és un element a millorar, i que el segle XXI ha de ser garantista i a la vegada ha
de ser capaç de córrer una miqueta més.
Diu que també hi ha un element d’estructura que s’haurà d’arreglar, i que és l’estructura
central de l’ajuntament, que disposa de molts serveis i està moltes vegades col·lapsat de
feina. Diu que no han estat un ajuntament fàcil en aquest sentit, i que també s’ha accentuat
molt la feina d’estructura, grisa però fonamental, amb persones que es podrien dedicar a
altres coses de manera més quotidianes i més àgils, com el secretari, que ha tingut un
aterratge que tampoc l’ha deixat descansar massa.
m
Per acabar, creu que per millorar, el que s’ha de fer és entomar-ho
entomar ho i millorar-ho,
millorar
i que és
evident que el respecte és fonamental i que han de donar resposta àgil a tothom, i que la
resposta que han de donar a tothom no és sempre “sí”, però que s’ha de donar resposta, i
que sobre això no hi ha discussió possible. Diu que són cinc anys que creu que han tingut
un pes molt més important del que la senyora Mariscal s’imagina cada vegada que planteja
el fruit del seu treball, i que realment això ha ajudat a què ells tinguessin cada dia aquest
tema al damunt de la taula, millor o pitjor, però que és una cosa que és d’agrair perquè ha
estat molt concreta i ha estat un resultat evident. Reitera les gràcies i diu que en parlaran.
3.- Encomana del servei de gestió
gestió i explotació de les zones d'estacionament amb
control horari a Viserma Serveis i Manteniments, SLU.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000097

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte
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Encomana del servei de gestió i explotació de les zones d'estacionament amb control horari
a Viserma Serveis i Manteniments, SLU.
Relació de fets

Primer. En sessió plenària de data 27 de març de 2008 s’adoptà, entre d’altres, l’acord
d’encàrrec dee gestió de la zona blava d’aparcament a la mercantil VISERMA, SLU, i
s’aprovà també afegir l’annex I/5-7
I/5 del seu contracte programa.
Aquell acord fou modificat en part en la sessió plenària de data 29 de maig de 2008
afegint a l’apartat 2 de l’annex I/5-7
I/ 7 del contracte programa el següent: << Podrà
contractar un o més vigilants de zona blava amb l’objectiu de complementar el servei de
vigilància dels vehicles estacionats a la zona blava. Així mateix, podran emetre denúncies
als infractors de la zona blava.>>
bla
Segon. En sessió de Junta de Govern Local de 6 d’abril del corrent, s’adoptà entre
d’altres, l’acord d’aprovació del cens de zones blaves i taronges, establint un total de 46
places d’estacionament amb control horari en zona blava, i 43 places en zona
z
taronja.
Tercer. En data 7 d’abril del corrent, l’alcalde de la corporació emet provisió en la que
s’exposa que la mercantil VISERMA, SLU té encomanada la gestió de les zones blaves, i
que la voluntat de l’equip de govern és que gestioni totes les zones
zones d’aparcament sotmeses
a control horari, és a dir, les zones blaves i les zones taronja a partir del proper 1 de maig
del corrent. En la provisió d’alcaldia també s’ordena al secretari de la corporació que emeti
informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir per a materialitzar aquesta
voluntat, i que es duguin a terme els actes d’instrucció necessaris als efectes de remetre la
proposta per a la propera sessió plenària.
Quart. Arran de l’encàrrec establert en la provisió d’alcaldia a la que es fa esment en
l’epígraf anterior, el secretari general ha emès el corresponent informe que consta en
l’expedient.
Entre d’altres qüestions, l’informe exposa que : << (...) el procediment a seguir s’articula
sobre la modificació de l’encàrrec inicial mitjançant la incorporació a la gestió i
explotació de les zones taronja. Per aquest motiu, el títol de l’encomana que es pretén ha
de ser respecte les zones d’estacionament amb control horari del municipi, tant les blaves
com les taronges. És per
er això que cal concloure que el que es pretén realitzar és una
modificació puntual de l’encomana original adoptada en acord plenari de 27 de març de
2008 (...). >>
Cinquè. L’encomana de gestió és un negoci jurídic pel qual l’ens local, l’ajuntament de
Vilassar de Dalt en aquest cas, encarrega a una entitat mercantil, en aquest cas VISERMA,
SLU, la gestió d’un servei propi, en aquest cas, el servei de gestió i explotació de
d les zones
d’estacionament amb control horari.
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La normativa reguladora de l’encomana de gestió ve únicament prevista en l’article 4.1.n) i
24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 13 de novembre.
Sisè. Els Estatuts de la societat municipal de capital íntegrament local Viserma, Serveis i
Manteniments SLU (en endavant Viserma) estableixen al seu article 3er que l’objecte
social consisteix, entre d’altres, en la realització dels serveis de competència municipal
susceptibles de ser gestionats en forma de societat mercantil.
Així mateix, consta en l’expedient el certificat de l’acord adoptat per Junta General de
VISERMA, SLU en sessió
essió extraordinària de data 22 de desembre de 2015 per la qual
qu
s’aprova la modificació de l’article primer dels seus estatuts pel qual es reconeix a
VISERMA, SLU com a mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, a
efectes de l’aplicació de l’article 24.6 i 4.1.n) del Text refós de la Llei de Contractes
Co
del
Sector Públic.
Setè. Arran de la instrucció del procediment, segons mandat de l’esmentada provisió
d’alcaldia de 7 d’abril, s’ha emès el document anomenat “Plec de condicions tècniques i
administratives de l’encomana a la societat VISERMA, SLU del servei de gestió i
explotació
ió de les zones d’estacionament amb control horari”, redactat per l’inspector en
cap de la Policia Local, el cap de l’Àrea de Territori, l’interventor i el secretari de
l’ajuntament.
Consta també en l’expedient els informes de secretaria i intervenció que es donen per
reproduïts i també l’informe emès pel tècnic de VISERMA, SLU.
Vuitè. És el ple municipal l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord, en compliment del
que preveu l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. En
aquest mateix sentit es pronuncia l’article 52.2.g) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
L’article 47 LBRL estableix els acords que han de ser aprovats pel Ple municipal amb un
quòrum qualificat de majoria absoluta. Dins dels supòsits previstos no és troba la
determinació de la forma de gestió dels serveis públics. Així doncs, l’acord quedarà
aprovat per majoria simple, essent el número de vots favorable superior al número de vots
desfavorables del nombre legal de membres
membre electes del consistori.
Novè. Per tot el que s’ha exposat, s’eleva al Ple una proposta de modificació del contracte
programa signat amb Viserma, consistent en la modificació del seu annex I/5-7 relatiu a
l’encomana del servei de gestió i explotació de les zones d’estacionament amb control
horari.
Fonaments de dret

- Els articles 22.2.f), 47.1, 85, 85.bis i 85.ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del Règim Local (LRBRL)
- Els articles 95 i 97 el Text Refós de les disposicions legals
legals Vigents en matèria de Règim
Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- Els articles 4.1.n) i 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
per Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP)
(TRLCS
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- Els articles 158 i següents del Decret 179/1995, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS).
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPCAP), i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
(LRJSC).
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions
Públiques
es de Catalunya. (LRJPACCat).
- El Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
- L’Ordenança Municipal de Circulació de Vehicles i Vianants de Vilassar de Dalt, i la
resta de la normativa que resulti d’aplicació en matèria de gestió i control de trànsit i
estacionament de vehicles en les zones urbanes del municipi.
- L’article 9.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en relació a la publicitat a donar en el Portal de la
Transparència sobre la forma de gestió de les funcions públiques municipals.
Proposta d’acord

Primer. Aprovar el “Plec de condicions tècniques i administratives de
d l’encomana a la
societat VISERMA, SLU del servei de gestió i explotació de les zones d’estacionament
amb control horari” pel qual s’estableix el règim jurídic, tècnic i econòmic de l’encomana
de gestió esmentada.
Segon. Encomanar el servei de gestió i explotació de les zones d’estacionament amb
control horari a la societat mercantil VISERMA, SLU.
Aquesta encomana s’exercirà d’acord amb les clàusules establertes en el plec de
condicions tècniques i administratives aprovat en l’apartat anterior d’aquest
d’aques acord.
S’estableix el proper 1 de maig de 2017 com a data d’inici de l’efectivitat de l’encomana.
Tercer.. Nomenar com a responsable administratiu del contracte d’encomana, tantes
vegades esmentat, a l’inspector en cap de la Policia Local i, com a suplent en cas
d’absència, vacances o malaltia, al sergent municipal d’aquest ajuntament.
Quart. Aprovar la modificació de l’annex
l’
I/5-77 del “Contracte programa entre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Viserma Serveis i Manteniments, SLU” consistent en
substituir les clàusules actuals de l’esmentat annex per les establertes en el plec de
condicions tècniques i administratives aprovat en l’apartat primer de la part dispostiva
d’aquest acord.
Cinquè. Notificar aquest acord al president de la mercantil VISERMA,
VISERMA, SLU i emplaçar-lo
emplaçar
a dur a terme les actuacions necessàries per a la formalització i l’efectivitat de la
modificació operada en el “Contracte programa entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i
Viserma Serveis i Manteniments, SLU”.

14

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Da
Secretaria
Sisè. Facultar l’alcalde
calde de l’ajuntament, tan àmpliament com en dret sigui possible, a dur
a terme els actes d’execució que resultin oportuns per a la materialització efectiva del que
s’estableix en el present acord.
Setè. Notificar el present acord a l’inspector en cap de la Policia Local, al sergent de la
Policia Local, al cap de l’àrea de Serveis Econòmics, al cap de l’àrea de Serveis
Territorials, al Departament de Secretaria, i al Departament de Comunicació d’aquest
ajuntament.
Vuitè. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència de l’ajuntament, en
compliment del mandat establert en l’article 9.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Sr. Morales diu que
ue aquesta mesura que es proposa és perquè des de fa bastant de temps
hi ha una demanda sobretot dels comerços i més en concret de l’Associació de
Comerciants, per poder garantir el compliment del que és la rotació horària comercial en
els espais on hi ha places de rotació comercial, per poder afavorir l’accessibilitat de tots els
veïns de Vilassar, o de tota la gent que vulgui anar a comprar al poble.
Diu que a partir d’aquí, el que s’ha fet és censar totes les places de rotació que hi havia a
Vilassar de Dalt, s’han repintat amb un color que segons la normativa viària era més
adequat per a les places de règim especial, perquè el groc que hi havia fins el moment
m
es
podia confondre amb prohibició i, per tant, s’ha posat aquest taronja que el codi viari diu
que és de tractament especial. Diu que al Masnou, per exemple, és per a la platja i només
es paga a l’estiu, i que un cop censat, es fa l’encomana a VISERMA
VISERMA perquè a més de la
gestió de les zones de rotació, que són de pagament, també faci les zones de rotació
horària, amb l’ampliació que s’ha fet de 30 minuts a 45, i que si es considerés òptim,
encara es podria ampliar una mica més.
Explica que a partir d’aquí,
aquí, si es garanteix el compliment d’aquesta rotació i es veu que
funciona, sempre es podria plantejar el que ja s’ha proposat, fins i tot formalment per part
de l’Associació de Comerciants via registre, una ampliació d’aquestes zones en algun punt
concret.
El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“En circumstàncies normals fins i tot podríem estar d’acord amb aquesta encomana, no
obstant, hi ha diferents motius que ens aconsellen no donar-hi
donar hi suport. Com molt be sabeu
no estem d’acord
cord a mantenir l’empresa pública municipal Viserma SLU en actiu, perquè
representa un sobrecost a les finances municipals, el cost del personal, de les
infraestructures, de la gestió i el benefici industrial que s’exerceix de manera diferida amb
aportacions
ns econòmiques per serveis deficitaris.
El nostre grup municipal creiem en la internalització dels serveis i la gestió directa pel
propi Ajuntament, sense empreses pantalla, perquè aquesta, fa anys que és gestiona de
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manera paternalista, allunyada de les garanties públiques en contractació de serveis i
personal, condicions bàsiques i essencials per preservar una administració pública
transparent i de qualitat.
Per això, el nostre posicionament no ha variat des de l’any passat, entenem que
l’Ajuntament a de prestar els serveis bàsics i així ho hem manifestat tant en el nostre
programa electoral, com també en les al·legacions que mai es van contestar del Pla
d’Actuació Municipal.
No hem vist que s’hagi de publicar aquest l’acord, ni cap període d’al·legacions
d’al·lega
per
respectar les garanties d’observacions o suggeriments de l’acord, per la qual cosa farem les
consultes pertinents per determinar l’abast legal de l’encomana, i les actuacions que calgui
al respecte.
Afegir que aquest servei fins ara l’estava portant
portant a terme la policia local, que exerceix la
condició d’autoritat pública, i ara es traspassa a una empresa on el personal és de
contractació laboral sense aquesta condició reservada al personal funcionari de
l’administració i als agents de l’autoritat.
Per tot lo exposat hi votarem en contra i ens reservem el dret de procedir contra l’esmentat
acord.”

La Sra. Álvarez diu que des de la CUP sempre han defensat que VISERMA ha d’estar en
actiu, i que sigui una gestora de serveis, i que per tant, estan totalment d’acord amb què es
faci aquesta encomana. Els sembla que està molt bé la zona taronja, que està més
concentrada al barri de Can Salvet, i creu que s’hauria d’estudiar la possibilitat que per al
comerç del centre del poble, entre Manuel Moreno i Àngela
Àngela Perera, també hi hagués més
zones taronges, des de Manuel Moreno fins el casinet, alguna zona taronja perquè així
també afavoreixi els comerços d’aquesta zona. Anuncia el vot a favor.

La Sra. Martín-Moreno diu que està d’acord amb els aparcaments rotatius, amb què els
cotxes es moguin, amb mirar pel bé del comerç i del poble, però com ja ha deixat clar en
altres plens, no entén com es continuen donant diferents serveis del poble a l’empresa
VISERMA. Manifesta que està d’acord amb què els serveis els
els presti l’ajuntament, però a
través de l’ajuntament, no de VISERMA, ja que com ha reiterat mil vegades, creu que no
compleix la llei de règim local des de 2015, és un llast per a l’ajuntament, és un sobrecost.
Diu que molta gent està en contra que VISERMA
VISERMA tingui aquests serveis, i que si els té la
Policia, que els segueixi tenint la Policia, i si no, que els tingui el personal de l’ajuntament.
Diu que per culpa de tot això, de VISERMA i de totes les coses que ha fet, el poble ha
perdut actius, i que se lii continuen donant coses i perdent diners. Anuncia el seu vot en
contra.

La Sra. Bosch diu que estan d’acord amb què es faci una ordenació de la gestió de totes les
zones sotmeses a control d’horari, tot i que caldria repartir més places al centre. Diu que
q
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coincideix amb la CUP, amb la Sra. Àlvarez. Diu, però, que donat que els parquímetres
estan obsolets i ja fa mesos que es va aprovar l’adquisició dels nous per a la seva
substitució, i que a més es va informar de la seva posada en funcionament per a l’octubre
l’o
passat, han transcorregut sis mesos i encara no estan instal·lats, i demana que els aclarissin
si és per falta de personal tècnic o hi ha algun altre tipus de problemàtica. Anuncia el vot
favorable.
L’alcalde fa un aclariment sobre els parquímetres, i diu que quan es referia a pràctiques
llargues, “inverosímils” i per riure, de per què una cosa, perquè passi costa molt, era per
una cosa com aquesta. Però que és una qüestió de registre de la propietat, de coses que van
sorgint, però que éss un problema per posar tres màquines de res, i que trenca totes les bases
del sentit comú. Creu que serà d’aquí a un mes.

El Sr. Morales diu que se suma a les paraules del senyor alcalde, però que ell no s’atreveix
a posar calendari. Diu que en tot cas, entre el públic hi ha una persona que va ser la que va
iniciar el canvi de les actuals màquines de zona blava, que es van adquirir el 1999
199 i de
segona mà, per tant, tenen molts, molts anys, i en tot cas, sí que ara sembla ser que estan a
l’últim tram i l’últim paper que han de signar a notaria perquè es puguin instal·lar, però el
que és cert és que un cop hi siguin, això farà guanyar molta fluïdesa perquè poder pagar
amb targeta la zona blava a Vilassar, que és molt barata, facilita la vida als que la utilitzen.
Manifesta també que més enllà del relat constant de VISERMA, que com que és molt
reiteratiu de cada ple gairebé es fa pesat i creu que no és cert el que es diu, VISERMA
compleix tota la legalitat, compleix les seves funcions i presta uns serveis que són útils al
ciutadà, i que s’ha passat de tenir una empresa que feia promocions immobiliàries a una
empresa que permet oferir un millor servei de forma més eficient en diversos àmbits, com
són serveis bàsics amb una flexibilitat que, l’ajuntament no permet, no vol entrar en aquest
tema perquè diu que el tractaran en moltes altres qüestions, però sí que en qüestions
concretes que s’han comentat,
entat, aquesta encomana de gestió no impossibilita a la Policia fer
la mateixa feina, perquè també pot supervisar aquestes zones perquè són agents de
l’autoritat, i que aquestes zones estan en via pública, igual que la Policia també pot
supervisar les zoness blaves actualment, i que simplement és un reforç a la gestió de
l’empresa pública, i afegeix un reforç d’una persona que a més de les zones blaves
periòdicament revisarà, i que això els permetrà mantenir una constància en el control
d’aquestes zones en horari
orari comercial, que la Policia, pels serveis que ha de prestar
d’emergències, no pot garantir en tot moment.
Quant a la possibilitat d’ampliar-la,
d’ampliar la, manifesta que s’estan estudiant diverses possibilitats.
Diu que és obvi que la zona de rotació comercial, si s’ha d’estendre ha de ser pels espais
on hi hagi més densitat comercial, i que ja poden seure qualsevol dia a parlar de com es pot
ampliar.
Vol aclarir una qüestió, i és que jurídicament, les zones de rotació comercial ho són totes,
tant les taronges com les blaves, i que la diferència és que les blaves són de pagament, i
explica que en alguns llocs hi ha taronges i en altres blaves per una qüestió d’intensitat
d’ús, ja que just davant de CaixaBank són blaves perquè hi ha una rotació molt més forta
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que en els llocs on hi ha zones taronja, però que en tot cas es pot explorar la possibilitat
d’ampliar-ho.
ho. Quant al tema dels parquímetres diu que ja han respost, però diu que són
molt insistents per poder-ho
ho resoldre ja d’una vegada.
L’alcalde sotmet la moocióó a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, CUP i PSC i 3 vots en contra dels regidors de PDeCAT i PP.

4.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del canvi en la modalitat de gestió
directa del servei de recollida i transport de residus voluminosos

El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000101
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del canvi en la modalitat de gestió directa
del servei de recollida i transport de residus voluminosos.
Relació de fets

Primer. En sessió plenària del proppassat 23 de febrer de 2017 s’adoptà, entre d’altres,
l’acord d’aprovació inicial del canvi en la modalitat de gestió directa del servei de
recollida i transport de residus voluminosos que es venia prestant per l’adjudicatari del
d
contracte de serveis l’empresari senyor Antoni Llobera Pons, per tal de gestionar-ho
gestionar
també
de forma directa mitjançant l’empresa pública municipal VISERMA, SLU, amb efectes a
partir del dia 1 de maig de 2017.
Segon. L’expedient ha estat sotmès al tràmit d’informació pública durant el termini de
trenta dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes i en el Portal de la
Transparència d’aquest ajuntament,
ajuntament, i simultàniament es va donar audiència al senyor
Antoni Llobera Pons.
Tercer. El termini per a la presentació d’al·legacions finalitzà el proppassat 13 d’abril del
corrent.
De la revisió de la documentació obrant en els arxius i registres municipals a les 10:00
hores del dia 18 d’abril del corrent, no constà que s’hagués presentat cap al·legació i, en
conseqüència, el secretari de l’ajuntament expedeix certificat conforme en el tràmit
d’informació i exposició pública no s’han presentat al·legacions.
Quart. A les 12:15 hores del mateix 18 d’abril, rebut el correu certificat el 13 d’abril del
corrent provinent de l’Oficina de Correus del municipi d’El Masnou, té entrada al Registre
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General d’aquest Ajuntament l’escrit d’al·legacions contra l’aprovació inicial
i
presentat pel
regidor senyor Joan Alfons Cusidó i Macià, en nom del grup municipal Partit Demòcrata
DPeCat. L’escrit té referència d’entrada E210702530.
Per part del secretari general i de l’interventor accidental d’aquest ajuntament s’ha emès un
informe
nforme conjunt, que en relació als fonaments de dret diu el següent:
>>FONAMENTS DE DRET
Primer. Pel que fa als elements formals de l’escrit s’informa el següent:
a) Pel que a la legitimació, s’informa favorablement en tant que tenen acció en
tràmit d’informació i exposició pública els ciutadans i, no cal dir-ho,
dir
també els
regidors del consistori.
b) Pel que fa al termini, s’informa favorablement atès que l’escrit fou presentat
l’últim dia del termini a través d’un dels mitjans alternatius previstos en l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP), resultant a efectes del còmput la data en
que fou efectivament presentat en les oficines de Correus d’El Masnou.
Dit això éss oportú transcriure parcialment, a efectes merament informatius, el
contingut de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 25 de
setembre de 2008 en el procediment interposat per un regidor contra un acord del
ple municipal de Vilanova
Vilanova del Camí i les consideracions que fa el tribunal respecte
de la forma en que el regidor presenta l’escrit d’al·legacions : << (...) En el
presente caso, situándonos en tal hipótesis, no deja de ser sorprendente que
teniendo el domicilio el Sr. Lorenzo
Lorenzo en la localidad de Vilanova del Camí se
presentaran las alegaciones en el último día del plazo anunciado en el BOP para el
público y por correo, en localidad distinta y en horas en que normalmente se
encuentran abiertas las oficinas municipales, sin que conste ningún aviso de su
presentación que pudiera evitar el posible error, lo que en la tesis de la actora,
supondría una conducta que se acercaría al abuso del derecho (...) >>
c) Pel que fa a la forma, reuneix els requisits que exigeix l’article 66.1 de
d la
LPACAP.
En concordança amb els antecedents, procedeix l’admissió a tràmit de l’escrit
d’al·legacions presentat per reunir les condicions exigibles per l’ordenament i
s’escau, en conseqüència, informar sobre el fons de les qüestions que s’hi recullen.
recullen
Segon. Pel que fa a l’al·legació primera, s’informa que l’interessat exposa i
transcriu part del contingut dels documents que conformen l’expedient.
Pel que fa a la categorització d’aquest servei com a “servei essencial”, cal informar
que es desconeix l’origen jurídic i formal d’aquesta accepció. En qualsevol cas, tal
i com consta entre d’altres en l’informe del secretari de 13 de 2017 cal dir : << Al
respecte d’aquests serveis, cal fer la classificació conforme la primera prestació
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(transport i recollida de residus voluminosos) té la consideració de servei públic,
atès que és una categoria de residus i aquesta competència ve prevista com un
servei mínim
ínim obligatori per a tots els municipis segons determina les lletres a) i b)
de l’article 26 de la LRBRL.
A nivell autonòmic, l’article 42.2 del TRLRR també atribueix als municipis la
competència del servei de recollida selectiva, de transport, de valorització
valo
i de
disposició del rebuig dels residus municipals. >>
Tal i com es recull àmpliament en els informes emesos, el contracte de serveis
formalitzat amb el senyor Antoni Llobera Pons presta dos tipus de serveis : el de
recollida de voluminosos i el de suport per el transport de material de brigada.
Per tot el document , l’interessat no té en compte que el canvi de gestió, pels motius
que consten en l’expedient, únicament opera respecte del servei de voluminosos i
va reiterant judicis de valors que no s’ajusten al que consta a l’expedient, confonent
els percentatges de recursos destinats a la recollida de voluminosos i el de suport
per el transport de material de brigada amb els costos propis de la recollida de
voluminosos segons informe econòmic de VISERMA, SLU.
Pel que fa a les apreciacions al respecte de l’informe emès pel tècnic economista de
VISERMA, SLU cal no perdre de vista que l’objecte final del procediment no és
altre que el canvi de modalitat en la gestió.
Aquest canvi, d’acord amb la
la normativa d’aplicació, està sotmesa al requisit
d’acreditar l’objectiu d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera. Per tal
d’acreditar aquesta condició es sol·licita l’esmentat informe de costos a VISERMA,
SLU. A continuació, l’interventor
l’interventor emet informe de 14 de febrer de 2017 que consta
en l’expedient en el qual, s’acaba concloent que efectivament el canvi de gestió
proposat s’adequa a la normativa d’aplicació.
Per altra banda, no cal dir que la subrogació de personal i altres actuacions jurídictècniques que calgui endegar per a la posada en marxa del servei, han de venir
compreses en un procediment posterior a aquest, que no és altre que el de la pròpia
encomana de gestió del servei.
En altres paraules, en primera instància el ple aprova,
aprova, si s’escau, el canvi en la
modalitat de la gestió i, en una segona fase, el ple aprova, si s’escau, encarregar a
VISERMA, SLU aquesta gestió amb una sèrie de requisits i condicions,
previsiblement entre d’altres justament la subrogació de personal i l’adquisició de
mitjans per a desenvolupar el servei. Serà en aquest segon moment, a impulsar
mitjançant un segon procediment vinculat al primer però independent d’aquest,
quan es materialitzarà jurídicament les operacions a les que fa referència en el seu
escrit. Per tot això, es considera que l’al·legació presentada no aporta consideració
tècnica o jurídica de valoració per al procediment.
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Per altra banda, cal recordar l’interessat que la nul·litat o anul·labilitat opera
respecte dels actes definitius, o bé respecte dels actes de tràmit qualificats segons
determina l’article 112.1 de la LPACAP.
L’aprovació inicial adoptada per acord plenari del mes de febrer no és un acte
definitiu sinó un acte de tràmit no qualificat. Efectivament, no és definitiu perquè
pe
no resol el procediment en tant que l’òrgan competent justament el sotmet a
exposició i informació pública prèvia amb l’objectiu de recavar de la ciutadania, i
dels membres del consistori si escau, les reclamacions, suggeriments, al·legacions i,
en definitiva,
finitiva, criteris o aspectes que considerin no ajustats a dret. Tampoc és un
acte de tràmit qualificat perquè no decideix directa o indirectament el fons de
l’assumpte segons acabem d’exposar.
En síntesi, l’interessat cau en l’error en la seva petició de sol·licitar l’anul·lació
d’un acte que no es pot anul·lar en tant que, de fet, jurídicament no existeix encara
i, per tant, no pot desplegar cap efecte.
Pel que fa a la qüestió sobre la manca de publicitat de l’assessorament rebut, cal
informar que no see n’ha rebut i per això no se’n fa publicitat. No obstant això,
recordar que consta literalment que l’expedient que ara es tramita ve complementat
per un anterior que comprenia tot el servei de recollida de residus a excepció
justament del de voluminosos.
En la consideració que en aquell expedient ja consten els informes externs emesos
per a l’assessorament en l’expedient del canvi de gestió dels residus i considerant
innecessari noves despeses per aquesta prestació, no s’ha considerat procedent
sol·licitar-ne
ne de nous. A major abundament, es procedeix a transcriure el que consta
literalment en la part expositiva de l’acord adoptat en sessió plenària de 23 de
febrer del corrent: << (...) Destacar així mateix, que segons la documentació obrant
en l’expedient,
t, cal tenir present l’anterior acord plenari d’establiment del servei de
residus urbans així com tota la documentació tècnica, econòmica i normativa que
conformava l’expedient.
D’aquesta manera, aquest expedient no ve sinó a completar aquell altre i, per
pe tant,
les disposicions i criteris continguts en aquell primer expedient complement i
s’aplicarà supletòriament en la prestació del servei de recollida i transport dels
voluminosos.>>
Per tot això, es proposa la desestimació d’aquesta al·legació per considerar que no
es troba motivada en defecte formal o material, i que es limita a emetre judicis de
valor allunyats de fonamentació tècnica o jurídica de consideració per al
procediment.
Tercer. Pel que fa a l’al·legació segona, efectivament cal donar
donar la raó a l’interessat
en el sentit que el contracte de serveis formalitzat amb el senyor Antoni Llobera
Pons és un contracte vençut, per haver-se
haver se superat la durada màxima prevista en la
normativa sectorial respecte dels contractes de serveis.
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Agraïm, per
er avançat, la transcripció de les diferents versions legislatives de la Llei
de contractes del sector públic que l’interessat exposa en el seu escrit, però també
és oportú destacar que la recollida de voluminosos és un servei públic i que, com a
tal, estàà sotmès al principi de continuïtat de la prestació.
Dit això, s’informa que la irregularitat que suposa la superació del transcurs màxim
de la durada del contracte administratiu, en contraposició amb l’obligació de
prestació del servei, no té cap conseqüència
conseqüència pel que fa a la validesa del procediment
que no és altre, justament que el modificar aquesta gestió aconseguint així,
solventar aquella irregularitat encara vigent.
Per tot això, es proposa la desestimació d’aquesta al·legació per considerar que no
es troba motivada en defecte formal o material, i que es limita a emetre judicis de
valor allunyats de fonamentació tècnica o jurídica de consideració per al
procediment.
Quart. En última instància, cal analitzar el que sol·licita en l’escrit d’al·legacions.
d’al·l
Pel que fa a la sol·licitud de suspensió de l’aprovació inicial pels motius que es
donen per reproduïts, es proposa la desestimació pels motius exposats en el cos
d’aquest informe.
Pel que fa a la incoació d’un expedient de responsabilitat patrimonial
pa
per
presumptes responsabilitats polítiques, es proposa la desestimació per no ajustar-se
ajustar
a l’objecte del tràmit d’informació i exposició pública en base al qual s’admet a
tràmit el seu escrit.
CONCLUSIONS
A la vista dels antecedents de fet i de
de dret exposats es proposa la desestimació en
tot de l’escrit d’al·legacions presentat pel senyor Joan Alfons Cusidó i Macià, en
representació del grup municipal Convergència i Unió contra l’acord adoptat en
sessió plenària el proppassat 23 de febrer del corrent referit al canvi de modalitat en
la gestió del servei públic de recollida de residus.
Correspon al ple municipal adoptar, si s’escau, l’acord de resolució de les
al·legacions presentades i d’aprovació definitiva de l’expedient, en exercici de la
competència que li ve atribuïda en l’article 22. 2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
de bases de règim local. >>
Legislació aplicable

- Article 22, 26, 47, 85.2 i 86 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local (LRBRL).
- L’article 52.2.g) 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 (TRLMRLC).
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- L’article 95 i següents del Text refós de règim local aprovat per RDL 781/1986, de 18
d’abril (TRRL).
- Articles 159, 160, i 188 del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/1995,de 13 de juny (ROAS).
- Les disposicions del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text
refós
ós de la Llei reguladora de residus (TRLRR).
- L’article 10.1.f) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
- Supletòriament les disposicions bàsiques sobre el procediment administratiu previstes
previste en
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP).
Proposta d’acord

Primer. Desestimar en tot, pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord,
l’escrit d’al·legacions presentat
presentat pel regidor senyor Joan Alfons Cusidó i Macià, en nom del
grup municipal Partit Demòcrata PDeCat.
Segon. Aprovar definitivament el canvi en la modalitat de gestió directa del servei de
recollida i transport de residus voluminosos, d’acord amb la Memòria
Memòr justificativa, el
Projecte d’establiment i el Reglament del servei que consten en l’expedient.
Tercer. Publicar el present acord en el Butlletí de la Província de Barcelona, i en el Portal
de Transparència d’aquest ajuntament.
Quart. Facultar l’alcalde de l’ajuntament, tan àmpliament com en dret sigui possible, per a
garantir l’executivitat del present acord.
Cinquè. Notificar el present acord al president de VISERMA, SLU i al senyor Antoni
Llobera Pons.

La Sra. Llauró diu que en aquest primer punt el que es resol són les al·legacions
presentades pel PDeCAT respecte a l’encomana de gestió del servei de voluminosos, que
en el punt següent explicarà com es realitza l’encomana. Diu que bàsicament les
al·legacions que presenta el regidor fan referència a incompliments de Llei de règim local.
Diu que s’havia respost per part dels tècnics de la casa, no donant per bones totes les seves
al·legacions. Diu que qualsevol altra cosa la pot resoldre millor el secretari, però que
bàsicament es tracta d’això. Recorda que es tracta de canviar l’encomana de gestió dels
voluminosos i incloure-ho
ho tot dins del servei de recollida de residus urbans.

El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
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“Respectem el posicionament dels informes tècnics, però no els compartim en absolut a
excepció de la part que ens dona la raó en que es produeix una vulneració de la llei de
contractes, tot i que argumenta un enrenou amb els drets laborals, opinió que no compartim
malgrat les sentencies adjuntades.
adjuntades. En el mateix sentit hi ha sentencies que avalen la
finalització lícita del contracte, és mes recentment, s’ha pronunciat el Tribunal Suprem en
unificació de doctrina, que el personal indefinit no fix, que es en el que es convertirà aquest
personal que es pretén assumir, no es podrà consolidar sense procés selectiu de publicitat,
mèrit i capacitat, o sigui d’entrada ja estem acceptant una situació irregular. Per tant, no
entrarem a discutir amb els informes tècnics, perquè sempre es poden construir a mida de
les necessitats i voluntats polítiques com és aquest cas. Entenem que s’estan vulnerant les
garanties públiques i així ho farem saber a qui correspongui perquè hi ha motius de pes per
fer-ho.
La proposta d’acord aprovada pel Ple del 23/02/2017, és en el
el sentit d’un canvi de gestió
en la recollida i transport de residus voluminosos al traspassar el servei prestat per un
empresari a l’empresa pública municipal Viserma SLU. Aquest traspàs, es planteja en el
seu conjunt com un servei essencial, la qual cosa no s’ajusta a la realitat, sinó que és en
part, i aquesta és minoritària: 40% servei bàsic i 60% no bàsic, si ens remetem a la
memòria justificativa del Tècnic-economista
Tècnic economista de Viserma SLU de data 10/02/2017,
reconeix una diferenciació de criteri formal i jurídic
jurídic entre el servei de recollida i transport
de residus voluminosos i la prestació d’un servei de suport de transport específic de la
Brigada Municipal, a més, ho quantifica en percentatges, essent clarament inferior el
percentatge del pretès servei essencial
esse
xifrat en un 40%:
No obstant això, es pretén subrogar el personal per la totalitat del servei del 100% de
l’actual prestació i s’adquireix a l’actual empresari la maquinària per un import de
17.950€.
Dir també que les despeses estimades que es pagaran
pagaran a Viserma per fer la gestió per 8
mesos, son de 3.347’57€,
€, que s’estalviarien si ho fes l’Ajuntament sense l’empresa.
Afegir, que aquest canvi de servei s’ha dut a terme sense el procés de publicitat de
l’assessorament rebut, ni aquest es va aprovar prèviament pel Ple. Aquest acord, es finança
al 100% en aportació econòmica municipal, la qual cosa, suposa un import clarament més
elevat que si la gestió es prestés de manera directe per la pròpia entitat local, requisit
indispensable per poder-ho
ho assumir
assumir en la manera proposada tal i com consta en l’informe
jurídic de l’expedient de data 13/02/2017, i que no es compleix:
Un altre aspecte que queda demostrat és que el contracte de serveis de recollida i transport
de determinats residus i altres serveis de transport a Vilassar de Dalt, adjudicat
definitivament a l’empresari actual pel Decret d’Alcaldia 800/2009 de 17/08/2009, per un
import global de 416.000€€ iva exclòs,
exclòs, i una durada de 4 anys amb dues pròrrogues d’un
any cadascuna amb màxim de sis anys, està
està àmpliament vençut des de la data 01/10/2015,
al qual en aplicació de les disposicions de la Llei de contractes del sector públic, (Real
Dec. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, tant vigent com anterior, que li és d’aplicació
Llei 30/2007 de 30 d’octubre
d’octubre Disp. Transitòria Primera, perquè el contracte i adjudicació
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és de 2009), està vençut en la seva previsió màxima (art.23/23) i (arts.303/279) és un
contracte extingit (arts.221/204, i per tant, no es podran consolidar el personal de l’empresa
(arts.301/277),
77), ni tampoc els bens de la mateixa, i menys quan la prestació essencial del
servei representa un 40% del total del que es pretén traspassar.
Aquests elements exposats, els entenem fonamentals per poder tenir un dubte raonable de
transmissió poc clara i transparent del servei proposat i una voluntat municipal d’ afavorir
a l’actual prestatari del servei. Segons la Llei de contractes, i segons el Text Refós de
l’Estatut dels Treballadors, el personal contractat era per una durada determinada i al
finalitzar
ar aquest i les pròrrogues que no s’haurien d’haver produït mes allà de les legalment
establertes, el personal hauria d’haver estat acomiadat i indemnitzat per part de l’empresari
al haver finalitzat el servei contractat i l’administració pública hauria d’haver
d’
convocat un
concurs públic per ocupar les places destinades al servei essencial en la que hagués pogut
concursar lliurament tothom que està a l’atur, fins i tot el personal que acaba contracte, i
així es com es selecciona públicament els llocs de treball
treball en una administració.
De la manera que s’està fent l’empresari s’estalvia indemnitzar al personal i a més rep una
quantia econòmica respectable per una maquinària que ha quedat obsoleta pel pas dels
anys. Viserma assumeix un personal amb una antiguitat
antiguitat de mínim 9 anys a l’empresa i dels
quals tard o d’hora haurà d’indemnitzar perquè mai els podrà consolidar en l’Ajuntament, i
això vol dir pèrdues futures per l’empresa municipal amb el coneixement de causa i
sabedors que això és així. Per tant estem en un nou capítol fosc de mala gestió de
l’empresa municipal que acabarem pagant el conjunt de vilassarenques i vilassarencs
mitjançà els nostres impostos que cada any tenen el plaer d’apujar-nos.
d’apujar
Per tot això, hi votarem en contra i farem les accions oportunes
oportunes que calgui.”

El Sr. Miralles diu que la CUP respondrà el senyor Cusidó, i que pel que fa als dubtes que
genera a nivell legal, pregunta al secretari si vol fer alguna intervenció, cosa que declina.
Explica que pel que fa al canvi de modalitat de la prestació del servei, evidentment estan a
favor, perquè creuen que és molt millor que un servei municipal no estigui externalitzat i
que es presti directament per part de l’ajuntament, o bé per la seva empresa pública
municipal, que gairebé ve a ser el mateix.
Manifesta que entenen que l’ajuntament no ha de pagar una empresa externa el 21 per cent
del benefici d’un servei prestat, que a més a més no s’ha de pagar un benefici industrial, i
que per tant, tots aquests imports que es deixen de pagar per prestar-ho
pres ho de forma directa a
través de l’empresa pública reverteixen en benefici de la mateixa. Afegeix que també
creuen que qualsevol servei que sigui prestat de forma directa permet tenir un major
control d’aquest servei, tenir més transparència, tenir més informació, i que per tant, a la
vegada ens permet tenir un major equilibri financer del servei, i anivellar els ingressos que
aquest servei necessita, i els seus costos. Diu que com que entenen que poden prestar
aquest servei de millor manera, ells hi votaran
vot
a favor.
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La Sra. Martín-Moreno explica que com que quan va sortir ja va votar en contra, hi votarà
en contra, i torna a dir que si ara, tenint les gestió de residus urbans és deficitari com ho
fan, perquè hi ha queixes, es veuen els contenidors com estan,
estan, com està el servei perquè no
tenen material, tenen coses obsoletes, no hi ha diners per tenir-ho,
tenir ho, i que el servei de
voluminosos ho tenia una empresa del poble i que ja se li estava donant el servei a gent del
poble i de sobte es va treure. Diu que si
si l’ajuntament ho pot tenir, que ho tingui, però amb
personal seu de l’ajuntament, no VISERMA. Diu que ella sempre ha defensat que
l’ajuntament doni treball i que ho porti, però que està en contra de tot el que se li doni a
VISERMA pels motius que ja ha explicat
explicat diverses vegades, i que si un servei que ja té ho
porta malament, que aquest el portarà pitjor.

L’alcalde manifesta que no s’hi estendrà, només vol dir que el servei funciona
correctament i no és deficitari. Ho diu perquè si es diuen les coses, s’han de demostrar, hi
ha persones que estan al consell d’administració de VISERMA i reben informació més
ràpid, i quee si hi ha el cost de participar d’un òrgan de govern com el consell
d’administració, també hi ha d’haver l’incentiu positiu de disposar de la informació abans
que tots ells.

La Sra. Bosch diu que per la seva part, tot i que entenen que no és un servei ben bé directe,
i que els agradaria tenir la possibilitat que es pogués fer directament per l’ajuntament,
també entenen que és un començament perquè l’Administració esdevingui sostenible i
eficient, i que per tant, està en la seva línia i hi estan a favor.

L’ alcalde pregunta al secretari des del punt de vista legal com VISERMA gestiona els
serveis. El secretari respon que directa. L’alcalde diu que només volia saber això.

La Sra. Llauró només vol apuntar que el punt d’encomanar el servei a VISERMA és el
proper, i que s’han avançat, que aquest punt era el de les al·legacions. Vol només fer dues
puntualitzacions al PDeCAT que creu que són importants, sobretot de cara als tècnics que
treballen a la casa. Diu que li agradaria puntualitzar i que quedi molt clar que tot el que
argumenten els seus tècnics i els juristes està dret a llei, és a dir, ells no els diuen què han
de dir, sinó que el que sí que fan és dir-los
dir los el que els agradaria fer, i preguntar quina és la
forma legal de fer-ho,
ho, com ho han de fer. Diu
Diu que ells els ho expliquen i ells ho van fent, i
que hi ha coses que es poden tirar endavant i altres que no. Reitera que vol que això quedi
claríssim.
Respecte a la resta, manifesta que és cert que el contracte que tenien amb l’empresa que
era del poble
le estava vençut i que per tant s’havia de posar remei a una situació que era
irregular, i que tot el que s’ha fet, s’ha fet d’acord amb el que han dit els tècnics i els
juristes, seguint les lleis i no la seva voluntat política.
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El Sr. Cusidó pregunta a l’alcalde si VISERMA té un cost, o si es manté sola l’estructura.
Diu que aquest cost, xifrat en 3.300 € per aquest contracte de vuit mesos, és un cost que té
sobreafegit al cost del servei, i que si això ho fessin directament ells, no hi hauria aquest
cost,
st, hi hauria el personal de VISERMA i l’estructura. Diu que no saben encara com està el
tema del lloguer, perquè no se sap la nau de qui és ara, si és de l’ajuntament o si li cobrarà
el lloguer a VISERMA. Diu que tot això és una indefinició, és un garbuix que s’ha
d’acabar de destriar, i que quan es tingui clar què és cada cosa, quin cap i quin barret és,
perquè no tot és el mateix, una cosa és l’empresa pública i l’altra és l’ajuntament, i la
tendència que hi ha hagut sempre és barrejar-ho
barrejar
tot, quan es tingui
ingui clar el que ha de
suportar el cost de VISERMA, sabran el cost afegit que s’ha de posar a cada servei que se
li està donant a VISERMA, però que el cost hi és, i que acabarà repercutint en els
impostos.
Explica a la senyora Llauró, quant a la seva pregunta
pregunta de com s’ha de fer, que es poden fer
informes a gust del consumidor, perquè en dret hi ha sempre la part A i la part B, i que per
tant, sempre hi ha la interpretació d’una llei des de dues bandes. Explica que el secretari fa
una despesa important d’hores
d’hores per fonamentar una sèrie de coses, però que aquestes també
es poden veure des d’un altre punt de vista, i que en algun moment algú decidirà quin punt
de vista és el correcte, i ja està, i que ja es trobaran pel camí.

L’alcalde diu que ell creu que els punts de vista no són elàstics, sinó que hi ha
determinades coses per fer i altres que no es poden fer, i que les que no es poden fer surten
pel pedregar. Explica que totes les que s’han anat fent, s’han fet amb la voluntat de tirar
endavant i de redreçar,, reordenar, millorar i estalviar han anat sortint correctament, i que el
que no fan és el que ha semblat que han fet altres, que és dir com havien de ser i s’havien
de fer les coses, i quina mena de transaccions s’havien de fer perquè passessin unes coses i
no unes altres.
Manifesta que el que és matèria opinable és si VISERMA es vol políticament mantenir o
no, però que el conjunt de procediments que han de fer possible que presti els serveis són
opinables des del punt de vista tècnic, però que la qüestió política és prèvia, o que també
pot ser política dir que no hi ha d’haver aules de cultura o de dansa i música a VISERMA, i
que ha d’estar a l’ajuntament, i que en canvi sí que ha de concentrar tot el conjunt de gestió
de residus.
Pel que fa a la primera pregunta, diu que hi ha una cosa que s’ha de tenir molt clara,
sobretot quan s’intervé, i és que si VISERMA, que ara està sanejada encara que el
problema era del conjunt del grup municipal, l’ajuntament, en tant que soci únic de
l’empresa, és el darrer responsable,
ponsable, i els diners no es volatilitzen, i que això ho sap tothom
de dreta a esquerra. Diu que es poden fer algunes heroïcitats que no tenen conseqüències, i
que no coneix ningú en el país que les hagi fet, però que en qualsevol cas ara no es
penjaran medalles
dalles per una cosa que estendria el debat, però que l’històric és una cosa que
s’ha de gestionar. Explica que la gent de VISERMA ha de cobrar un sou, la gent
d’estructura de VISERMA ha de cobrar aquest sou, i la gent que presta un servei ha de
cobrar aquest
st sou. Diu que la despesa corrent s’ha de pagar, la maquinària s’ha de
mantenir, i si això ho fa VISERMA costa una quantitat i si ho fes l’ajuntament costaria
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aquesta quantitat. Diu que com que són quarts de deu i no creu que hi hagi públic infantil a
la ràdio, diu que VISERMA són ells, i que hi ha un consell d’administració que són
regidors, excepte un, el representant de la CUP.
Reitera que és una eina de gestió pública, una qüestió tan bàsica com aquesta, però que
entén que els regidors han fet d’això la seva batalla política fonamental, i que llavors,
mantindran aquesta batalla política, i que per això la seva opinió política és absolutament
respectable, i que la seva batalla política sobre VISERMA pot perdurar tot aquest mandat i
els que vénen, però que
ue ells tiraran endavant. Manifesta que no pensa dir res més sobre
aquesta qüestió durant tot el ple.

El Sr. Cusidó diu que si VISERMA són ells, pregunta per què han hagut de comprar part
de VISERMA amb els diners de l’ajuntament per poder traspassar el deute
deute a l’ajuntament,
i allargar el termini de retorn dels diners.

L’alcalde respon que no ho ha entès, i que li dirà una xifra clareta, inclosa la dació amb
pagament a Bankia, i que dues qüestions li haurien de quedar clares d’una vegada per totes,
i és que no es deuen 31 milions d’euros sinó 12 i escaig, que és una disminució molt
important. Diu que es podria discutir si la dació amb pagament és políticament desitjable o
no, que per a ells sí, perquè els ha permès digerir bona part d’aquest deute. Diu que
qu la
progressió de l’endeutament a la baixa és molt important, esmenada per altres qüestions, i
pressió fiscal també.
Diu que totes les operacions que s’han fet a VISERMA, i diu que l’interventor segur que li
ha explicat, i que si no li ho pot tornar a explicar
explicar fins l’esgotament, implica operacions de
tipus comptable, i que allò que ja deuen a VISERMA també ho deu l’ajuntament perquè
VISERMA és l’ajuntament encara que jurídicament hi hagi una qüestió d’una certa
diferència, però és el grup municipal, i ja ho pagava l’ajuntament. Diu que ara hi ha una
millor condició a més llarg termini, que els permet no haver de pagar tant cada any i
destinar el mínim que tenen per fer intervenció pública o petites inversions. I diu que a
grans trets, aquesta és la història,
històri no n’hi ha d’altra.
Afegeix que la tercera, tant pel que fa a VISERMA com pel que fa a la filosofia de la
prestació de serveis, que és una qüestió que aquest govern ha entomat i que és una qüestió
que s’havia defensat sempre des de la CUP, no farà de promotora
promotora immobiliària mai més,
encara que pogués fer HPO estaria bé però no és aquest el cas, sinó que presta serveis que
anteriorment estaven externalitzats, i que ells han intentat absorbir-los
absorbir los de manera que
siguin més econòmics, més eficients i que de retruc,
retruc, en algun moment puguin disminuir les
taxes, i anuncia que no dirà res més quant a aquest tema.

El Sr. Cusidó només vol afegir del tema de la dació en pagament a Bankia, que el que es
perd és el sòl públic municipal, i que s’ha venut a Bankia i això ha provocat una rebaixa
del deute, i que la resta l’ha posat a l’ajuntament i que per tant, ha alliberat VISERMA
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però
rò el deute s’ha reconvertit a l’ajuntament, que es trigarà més anys a pagar-ho,
pagar
i que això
està inclòs en el Pla de viabilitat econòmica de deu anys, i que per tant, són deu anys de
majors increments d’impostos, deu anys de tancar un cicle de coses antigues,
antigu i deu anys de
fer les coses malament. Diu que és la seva opinió i que és tan respectable com la de
l’alcalde. Manifesta que l’alcalde té mitjans molt potents per difondre-ho
difondre ho i ells no, que són
més petites i que llavors ho han de dir al ple, que és on toca,
toca, i que faran el que hagin de fer
i ja està.

L’ alcalde manifesta que evidentment, ells faran el que hagin de fer, però que hi havia un
desastre de resultat i que ja ho veu. Diu que en qualsevol cas, ell ho veu d’una altra
manera, que hi ha la possibilitat
possibilitat que els 10 o 11 milions els pagui la ciutadania, o es
gestionin d’una altra manera, afegeix que no els ha de pagar la ciutadania.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors
d’ARA VILASSAR, CUP i PSC i tres vots
vots en contra dels regidors del PDeCAT i PP.

5.- Encomana del servei públic de recollida de residus voluminosos a VISERMA, SLU
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000107
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Encomana del servei públic de recollida de residus voluminosos a VISERMA, SLU
Relació de fets

Primer. En sessió plenària de 28 de gener de 2016 s’adoptà entre d’altres l’acord
d’encarregar la gestió del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans a la
societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, i l’aprovació de la
incorporació de l’annex I/5-12
I/5 12 relatiu a la creació del servei públic, transport i tractament
de residus sòlids urbans del contracte
contracte programa dels serveis gestionats per l’empresa
municipal VISERMA, SLU.
Segon. En sessió plenària de 23 de febrer de 2017 s’adoptà, entre d’altres l’acord
d’aprovació inicial de l’acord per modificar la modalitat de prestació del servei de
recollida de voluminosos per tal que la realitzi la societat municipal VISERMA, SLU.
En la data en que es redacta aquesta proposta, aquest procediment es troba pendent de
resoldre.
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Tercer. Arran de la providència d’alcaldia de 7 d’abril del corrent, el secretari emet
informe jurídic al respecte del procediment i règim aplicable per a dur a terme l’encomana
de gestió del servei de gestió de recollida de residus voluminosos a la societat mercantil
VISERMA, SLU.
En aquest informe, de data 10 d’abril del corrent, que
que consta en l’expedient i es dóna per
reproduït, s’analitza el règim jurídic aplicable; la naturalesa del servei que es vol
encomanar; els requisits de l’encomana de gestió i del procediment administratiu a instruir,
l’òrgan competent; el contracte programa
programa vigent de VISERMA, SLU i el servei que es vol
encomanar; del compliment dels requisits per a l’encomana per part de la societat
municipal; de la successió d’empresa en la prestació del servei i dels efectes de
l’encomana; de l’oferta per a l’adquisició del vehicle que actualment presta el servei; de la
vinculació material en la successió d’empresa entre la prestació del servei de recollida de
residus voluminosos i la prestació del servei de transport de la Brigada Municipal i, per
últim, les conclusions.
Quart. L’encomana de gestió és un negoci jurídic pel qual l’ens local, l’ajuntament de
Vilassar de Dalt en aquest cas, encarrega a una entitat mercantil, en aquest cas VISERMA,
SLU, la gestió d’un servei propi, en aquest cas, el servei de recollida de residus
voluminosos.
La normativa reguladora de l’encomana de gestió ve únicament prevista en l’article 4.1.n) i
24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 13 de novembre.
Cinquè. Els Estatuts de la societat municipal de capital íntegrament local Viserma, Serveis
i Manteniments SLU (en endavant Viserma) estableixen al seu article 3er que l’objecte
social consisteix, entre d’altres, en la realització dels serveis de competència municipal
municipa
susceptibles de ser gestionats en forma de societat mercantil.
Així mateix, consta en l’expedient el certificat de l’acord adoptat per Junta General de
VISERMA, SLU en sessió
essió extraordinària de data 22 de desembre de 2015 per la qual
s’aprova la modificació
ió de l’article primer dels seus estatuts pel qual es reconeix a
VISERMA, SLU com a mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, a
efectes de l’aplicació de l’article 24.6 i 4.1.n) del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Sisè. Arran de la instrucció del procediment, segons mandat de l’esmentada provisió
d’alcaldia de 7 d’abril, s’ha emès el document anomenat “PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI
DE RECOLLIDA DE RESIDUS VOLUMINOSOS
VOLUMINOSOS A LA SOCIETAT VISERMA,SLU”
redactat per l’arquitecte tècnic municipal, el secretari, i l’interventor de l’ajuntament.
Consta també en l’expedient l’informe de l’interventor accidental i de l’informe emès pel
tècnic de VISERMA, SLU, que es donen per
p reproduïts.
Setè. És el ple municipal l’òrgan competent per a l’adopció de l’acord, en compliment del
que preveu l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local. En
aquest mateix sentit es pronuncia l’article 52.2.g) del Text
Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
L’article 47 LBRL estableix els acords que han de ser aprovats pel Ple municipal amb un
quòrum qualificat de majoria absoluta. Dins dels supòsits previstos no és troba la
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determinació de la formaa de gestió dels serveis públics. Així doncs, l’acord quedarà
aprovat per majoria simple, essent el número de vots favorable superior al número de vots
desfavorables del nombre legal de membres electes del consistori.
Vuitè. Per tot el que s’ha exposat, s’eleva al Ple una proposta de modificació del contracte
programa signat amb Viserma, consistent en la modificació del seu annex I/5-12 SERVEI
RECOLLIDA RESIDUS URBANS.
Així mateix, per efecte de l’encomana, caldrà procedir a la disposició de les despeses que
consten en la part dispositiva de la proposta, i a la liquidació del “Contracte de serveis de
recollida i transport de determinats residus i altres serveis de transport
transport amb l’ajuntament de
Vilassar de Dalt”, formalitzat amb el senyor Antoni Llobera Pons.
Fonaments de dret

- Els articles 22.2.f), 47.1, 85, 85.bis i 85.ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del Règim Local (LRBRL)
- Els articles
es 95 i 97 el Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim
Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- Els articles 4.1.n) i 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
per Reial decret
ret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP)
- Els articles 158 i següents del Decret 179/1995, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS).
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPCAP), i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
(LRJSC).
jurídic i procediment de les Administracions
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic
Públiques de Catalunya. (LRJPACCat).
- L’article 44 de l’Estatut dels Treballadors
- Les disposicions del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de residus (TRLRR).
- El Reglament de funcionament del servei de recollida de residus municipal, publicat al
BOPB de 23 de desembre de 2016.
- L’article 9.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en relació
relació a la publicitat a donar en el Portal de la
Transparència sobre la forma de gestió de les funcions públiques municipals.
Proposta d’acord

Primer. Aprovar el “PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES DE
L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA
RECOLLIDA DE RESIDUS
VOLUMINOSOS A LA SOCIETAT VISERMA,SLU” pel qual s’estableix el règim
jurídic, tècnic i econòmic de l’encomana de gestió esmentada.
Segon. Encomanar el servei de recollida de residus voluminosos a la societat municipal
VISERMA, SLU.
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Aquesta
ta encomana s’exercirà d’acord amb les clàusules establertes en el plec de
condicions tècniques i administratives aprovat en l’apartat anterior d’aquest acord.
S’estableix el proper 1 de maig de 2017 com a data d’inici de l’efectivitat de l’encomana.
Si aquest canvi no resultés possible en la data prevista, l’empresa concessionària haurà de
continuar prestant el servei fins que aquest canvi no es produeixi.
Tercer.. Nomenar com a responsable administratiu del contracte d’encomana, i responsable
de la gestió
estió ordinària del contracte al tècnic municipal de Medi Ambient i, com a suplent
en cas d’absència, vacances o malaltia, al cap de l’Àrea de Territori.
Quart. Aprovar la modificació de l’annex
l’
I/5-12
12 SERVEI RECOLLIDA RESIDUS
URBANS del “Contracte programa
programa entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Viserma
Serveis i Manteniments, SLU” consistent en afegir el servei de recollida de voluminosos i
les clàusules establertes en el plec de condicions tècniques i administratives aprovat en
l’apartat primer dee la part dispositiva d’aquest acord.
Cinquè. Declarar que els dos treballadors amb contracte en vigor formalitzat amb l’actual
concessionari del servei, es subroguen com a treballadors de l’empresa VISERMA, SLU
en els termes previstos en l’article 44 de l’Estatut dels Treballadors, respectant llurs drets i
obligacions realment existents en el moment de la integració, com a personal laboral
indefinit no fix, a expenses de proveir els llocs de treball per procediments de pública
concurrència.
La subrogació
ió s’haurà de fer efectiva a partir del dia següent de l’extinció del “Contracte
de serveis de recollida i transport de determinats residus i altres serveis de transport amb
l’ajuntament de Vilassar de Dalt”, formalitzat amb el senyor Antoni Llobera Pons.
Sisè. Autoritzar i disposar un import de 25.823,22 euros per a la despesa del servei de
recollida de voluminosos per a l’exercici 2017, amb càrrec a l’aplicació pressupostària
2017-07-16210-4490007
4490007 del vigent pressupost municipal.
Setè. Autoritzar i disposar
sposar un import de 21.719,50 euros per a transferència a favor de la
societat mercantil VISERMA, SLU per a l’adquisició del vehicle amb matrícula 90209020
CFF, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 2017-03-16210-7400000
2017
7400000 del vigent
pressupost municipal.
Vuitè. Notificar aquest acord al president de la mercantil VISERMA, SLU i emplaçar-lo
emplaçar a
dur a terme les actuacions necessàries per a la formalització i l’efectivitat de la modificació
operada en el “Contracte programa entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Viserma
Serveis i Manteniments, SLU”.
Novè. Facultar l’alcalde de l’ajuntament, tan àmpliament com en dret sigui possible, per
tal de dur a terme els actes d’execució que resultin oportuns per a la materialització
efectiva del que s’estableix en el present
pre
acord.
D’entre aquestes actuacions d’execució, s’haurà de procedir a la liquidació del contracte
administratiu de serveis formalitzat amb el senyor Antoni Llobera Pons al que s’ha fet
anterior referència.
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Desè. Notificar el present acord al senyor Antoni Llobera Pons, al tècnic municipal de
Medi Ambient, al cap de l’Àrea de Territori, de l’Àrea de Serveis Econòmics, al
Departament de Secretaria, i al Departament de Comunicació d’aquest ajuntament.
Onzè. Publicar
licar el present acord en el Portal de la Transparència de l’ajuntament, en
compliment del mandat establert en l’article 9.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
La Sra. Llauró manifesta que sense voluntat de tornar a entrar en polèmica, aquesta és la
part en què s’encomana el servei a VISERMA, amb totes les condicions del plec que
s’estableix aquí.
El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Com

hem exposat
sat en la moció anterior, no estem d’acord amb aquesta encomana per les
causes ja exposades.
Afegir una particularitat de l’anterior, i es que els informes xifren l’adquisició de la
maquinària a l’anterior empresari amb 17.950€,
17.950€, en canvi en la proposta d’acord
d
de
l’encomana, del punt setè, es quantifica l’adquisició amb 21.719’50€
21.719’50€ per l’adquisició d’un
vehicle matrícula 9020 CFF, o sigui, en vehicle antic, contaminant i que contribuirà
segurament a millorar els sorolls de que tant es queixa la ciutadania en els informes de la
Defensora.
Com en el cas anterior, entenem que la concessió està resolta i que no hi ha cap dret de
prestació ni d’absorció del servei perquè no és essencial, per la qual cosa, hi votarem en
contra i farem les accions oportunes que calgui.”
c

La Sra. Martín-Moreno no intervé.
La Sra. Bosch diu que ells ja s’han manifestat a la moció anterior, i que per tant, segueixen
votant-hi a favor.

La Sra. Llauró vol puntualitzar que la diferència que surt en el camió és amb l’IVA.

L’alcaldee sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, CUP i PSC i 3 vots en contra dels regidors del PDeCAT i PP.

6.- Pròrroga del Pla Local de Joventut 2013-2016
2013 2016 per a l'exercici 2017
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000092
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Pròrroga del Pla Local de Joventut 2013-2016
2013
per a l'exercici 2017
Relació de fets:

L’article 71.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix als municipis la potestat de
dur a termes activitats complementàries de les pròpies d’altres administracions
administracions públiques, i
en particular en matèria de cultura, la joventut i l’esport.
L’article 13.1 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut estableix les
competències dels municipis en matèria de joventut. L’apartat a) de l’esmentat precepte
p
atribueix als municipis la potestat per elaborar plans locals en matèria de polítiques de
joventut, amb l’assessorament, si ho requereixen, de l’Agència Catalana de Joventut.
Així mateix, l’article 8.1.c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
d’abr en concordança
amb l’article 4.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de reguladora de les bases de règim
local, atribueix als ens locals la potestat de programació i planificació, dins l’esfera de les
seves competències.
A la vista del marc competencial
competencial de referència, en sessió ordinària de 26 de setembre de
2013, el Ple Municipal adoptà entre d’altres l’acord de ratificació del Decret d’Alcaldia
número 898, de data 9 de setembre de 2013, d’aprovació del Pla Local de Joventut 20132013
2016.
D’acord amb ell contingut de l’informe tècnic de la Tècnica d’infància,adolescència i
joventut que consta en l’expedient, i que consta amb el vist-i-plau
vist plau de la regidora delegada,
el Pla Local de Joventut és l’instrument de planificació estratègica o definició de les
le
polítiques públiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les
necessitats existents i els recursos disponibles.
Així mateix, el Pla és una eina que permet conèixer i definir, decidir i coordinar, impulsar i
dirigir les polítiques locals en matèria de joventut, essent la seva finalitat la d’impulsar les
Polítiques integrals de joventut per assolir els objectius generals del Pla Nacional de
Joventut.
Per tot això, segons consta en l’esmentat informe, i per tal de reconduir l’Àrea d’Infància,
Adolescència i Joventut, i davant la dificultat que suposa elaborar el nou Pla Local, s’ha
sol·licitat el recurs tècnic de suport i assessorament de la Diputació de Barcelona per
l’elaboració de la diagnosi i per fer el posterior disseny del proper
proper pla local 2018-2021.
2018
No obstant això, és també necessari disposar d’un Pla Local de Joventut vigent per a aquest
exercici 2017. Als efectes, d’acord amb l’informe tècnic emès i segons els antecedents de
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fet i de dret exposats, és procedent traslladar
traslladar al ple municipal la corresponent proposta per
a prorrogar el Pla Local de Joventut (2013-2016)
(2013 2016) per a l’exercici 2017, d’acord amb
l’exemplar que consta en l’expedient.
En compliment del que determina l’article 8.1.i) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i pel cas que el Pla Local de
Joventut resulti prorrogat per l’òrgan plenari, caldrà publicar-ho
publicar ho íntegrament
íntegra
en el Portal
de la Transparència d’aquest ajuntament.
Fonaments de dret

- L’article 4.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de reguladora de les bases de règim local.
- Els articles 8.1.c), i 71.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
p que s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- L’article 13.1 de la Llei 33/2010, d’1 d’octubre, de polítiques de joventut
- L’article 8.1.i) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació
ió pública i bon govern
Proposta d’acord

Primer. Prorrogar el Pla Local de Joventut (2013-2016)
(2013 2016) per a l’exercici 2017, per tal
d’ordenar, estructurar i temporitzar totes les actuacions que s’adrecen des de
l’administració adreçades als joves.
Segon. Notificar
tificar aquest acord a la Direcció General de Joventut del Departament de
Treball, Afers Socials i Família.
Tercer. Publicar el Pla Local de Joventut prorrogat en el Portal de la Transparència
d’aquest ajuntament.

La Sra. Lloret diu que s’acullen a la pròrroga del Pla local de joventut que va ser ratificat
el setembre de 2013 pel plenari, que tenia validesa del 2013 al 2016, i demanen la pròrroga
per aquest 2017 perquè és necessari tenir-lo
tenir lo vigent per poder sol·licitar els ajuts i els
recursos que se’ls poden concedir des de la Direcció General de Joventut, i perquè els
permet poder treballar el que serà el nou pla per al 2018-2021,
2018 2021, tenint el màxim de recursos
disponibles, com poden ser els òrgans de participació que hi ha d’infants,
d’infant adolescents i
joves, perquè estan parlant d’un pla local de joventut però que treballaran al mateix temps
que desenvolupen el pla d’infància i adolescència que ara no tenen, i que això els permetrà
dissenyar tot un seguit de polítiques d’infància i joventut
joventut que tingui coherència en tot el
cicle de vida, dels 0 als 30 anys, per tant, entenen que estratègicament és una oportunitat
per poder-ho
ho fer i treballar conjuntament, i que en aquest 2017 es farà tot el diagnòstic i
tota la planificació d’aquestes polítiques
polítiques amb el suport de la Diputació de Barcelona, a qui
se li ha demanat aquest recurs tècnic per poder desenvolupar aquest pla, amb la
participació dels òrgans de participació infantil, adolescent i juvenil, amb la participació
dels grups per dissenyar aquestes politiques que han de regir tota aquesta àrea a Vilassar de
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Dalt, i també posant a disposició més hores del personal tècnic, en el sentit que gràcies al
suport dels plans d’ocupació reforçaran l’àrea i així el personal tècnic podrà dedicar-se
dedicar més
hores a poder treballar totes aquestes directrius.
Diu que en aquest sentit, consideren que necessiten tot aquest any perquè s’han reunit tots
els requisits indispensables per poder treballar de forma deguda i amb l’atenció que es
mereix un element tan important
important com és el que ha de definir les polítiques en els propers
anys de joventut, i sumant infància i adolescència.

El Sr. Garrigós diu literalment que “amb aquesta proposta se’ns demana la pròrroga del
Pla local de joventut 2013--2017. Vist des de fora, dóna la sensació de manca d’iniciativa
de la regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut. Si mireu la proposta d’acord
presentada, hi ha una remissió a l’informe de la tècnica competent. L’informe parla de
caducat, de reconduir la situació. Em sobta que
que no s’hagués actuat amb anterioritat. No
sabem per què l’informe no diu si les línies d’actuació del pla 2013-2016
2013
són també
vàlides per al 2017. Tot i això, nosaltres apostem per les polítiques de Joventut, i entenem
la dificultat de l’elaboració del pla i la necessitat de demanar recursos tècnics externs. Per
tant, hi donarem un suport condicionat a què el proper Pla local de Joventut 2018-2021
2018
sigui participatiu i tingui el consens suficient per a la seva implementació.”

La Sra. Álvarez pregunta si el
el personal que té Joventut és només una tècnica, o si hi ha
més personal. Ho diu perquè per elaborar dos plans, el d’infància i adolescència, i el de
Joventut, entén que vulgui aquesta pròrroga perquè estratègicament els interessa elaborar
els dos plans alhora,
hora, però que l’anterior pla està bastant obsolet i l’ajuntament no ha pres
les mesures que dictaminava aquest Pla local de joventut. Aleshores, creu que és important
que si es vol potenciar la regidoria d’Infància, Adolescència i Joventut, es doti realment
realme de
personal i de recursos econòmics, i que els plans ocupacionals són bolets perquè és un
personal que està sis o nou mesos, però que realment duu a terme els plans locals de
Joventut, i que les polítiques de Joventut són a llarg termini i no a curt termini,
ter
i que per
tant, entenen que si només hi ha una sola tècnica que ha d’elaborar i fer el seguiment, unes
àrees tan àmplies que sembla que a vegades no se li dóna importància però en tenen molta,
i que els ajuntaments són les àrees a què menys recursos destinen, i creuen que és
important que si s’elaboren aquests dos plans, que es doti de personal i que realment hi
hagi un dinamitzador o dinamitzadora o un tècnic d’infància i adolescència, però que si
s’aposta perquè aquesta regidoria sigui potent, que s’ampliï
s’ampliï els personal i els recursos
perquè realment els joves de Vilassar no tenen un espai propi, i que moltes queixes vénen
perquè realment no tenen un espai que se’l sentin seu.
Reitera que esperen realment que tots els òrgans de participació siguin presents
pre
en aquest
pla, i que s’elabori amb un consens ben ampli dels joves, perquè en l’anterior els joves que
hi van participar van ser quatre. Anuncia que s’hi abstindran.
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La Sra. Martín-Moreno diu que està d’acord amb tenir un pla de joventut que reculli les
accions oportunes que puguin ajudar els joves i dotar-los
dotar los dels recursos suficients per dur a
terme això, però manifesta que no entén com sabent que caducava aquest pla, no s’ha estat
treballant aquests dos anys ni que sigui en un esborrany. Diu que entén
entén que anteriorment hi
havia una altra regidora, però que ella ja porta dos anys allà, i encara que fos un esborrany
sí que es podia haver fet, i no ara, a corre-cuita,
corre cuita, per dir que s’ha d’ampliar. Manifesta que
el que no es pot fer és prorrogar-ho
prorrogar
perquè no es quedin sense subvencions i sense res. Diu
que no hi votarà en contra, però que s’hi abstindrà. No sap si és deixadesa o que els ha
agafat el toro, perquè veient que caducava ara de sobte tot ràpid, creu que s’hauria d’haver
tingut, si no un reglament fet, sí un petit esborrany.

La Sra. Bosch diu que recuperar aquest pla permetrà treballar les problemàtiques que
s’estan produint a la franja de població jove del municipi, diu que estan d’acord i que hi
participaran en tot el que calgui.

La Sra. Lloret diu que només vol dir que pot ser un element d’oportunisme polític poder
tirar sobre la regidoria si funciona o no funciona, si hi ha deixadesa o el que sigui, i diu que
ho troba fora de lloc perquè és una opció de pròrroga que és en positiu, perquè és una
opció que donen i que permet poder mantenir vigent un pla que per la situació econòmica
del municipi s’ha anat desenvolupant en els seus terminis, com s’ha pogut, i no s’han
desatès les accions que es fan des de la pròpia àrea, al contrari, s’ha sumat i s’han reforçat
totes les àrees amb adolescència, infància, i també les pròpies polítiques destinades als
joves, per tant, agafar paraules dels informes per voler veure una irresponsabilitat ho troba
fora de lloc perquè no ha sigut el cas, i diu que quan es parla de reconduir o de dificultat, es
refereix al fet que l’àrea d’atenció s’ha ampliat per poder atendre des d’Infància i
Adolescència, i atenent els recursos disponibles s’ha de veure com es poden organitzar,
quins recursos fan falta, quins recursos econòmics hi ha per desenvolupar les diferents
polítiques, i que per tant, és tot un seguit d’accions que s’han d’endreçar. Diu que durant
aquests dos anys, coses que són importants a vegades no són suficients per poder veure què
generarà de tot això i què comporta, i que per tant, no es deixa de fer feines sinó que s’ha
incrementat, i que ja s’ha anat treballant un esborrany amb diagnòstics, però que s’ha
d’anar compatibilitzant amb la gestió pròpia del servei, es va fent a un ritme.
Manifesta que en aquests
ts últims mesos l’àrea, malgrat tenir moltes vegades el reforç de
personal del centre obert, que sí que es dediquen exclusivament a aquella feina, fan moltes
accions conjuntes per aquesta limitació de recursos humans, i gràcies al Pla d’ocupació de
l’any anterior
nterior durant uns mesos s’ha pogut disposar d’un dinamitzador encara que molt
poques hores, que no era suficient, però que va permetre poder fer aquesta mica, plantejar
com funcionari la idea de poder recuperar aquest espai jove. Explica que amb el futur pla
d’ocupació, durant any i mig seran 25 hores, cosa que ajuda bastant a poder plantejar les
opcions de reobrir l’espai jove, de poder alliberar la tècnica d’hores de dinamització per
poder concentrar-se
se en aquestes tasques, i tenir els recursos tècnics complementaris
complementaris de la
Diputació i dels grups, que ja ha dit que es demanaria la seva participació, i dels tres
òrgans de participació, que són claus per poder elaborar aquestes polítiques.
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Diu que encara que no donin la confiança i s’hi abstinguin, que aquesta
aques pròrroga és en
sentit positiu, i que encara que en altres àrees potser no hi ha plans, o si caduquen es triga
més a treballar-ho,
ho, diu que no és irresponsabilitat perquè volen treballar-ho
treballar
i bé, i si els
donen la possibilitat de poder-se
poder acollir a la pròrroga,
rroga, s’hi acullen en positiu per poder fer
tota aquesta feina que cal fer a l’àrea, i que no s’ha deixat de fer sinó al contrari, insisteix
que s’ha reforçat.

El Sr. Cusidó manifesta que han trobat a faltar a l’expedient una memòria d’aquests anys
del pla, que corroborés la confiança que els està demanant per a la pròrroga. Diu que no
han vist que estigués la documentació i demana que si n’hi ha la faci arribar, el que s’ha
aconseguit i s’ha portat a terme, com més aviat millor. Diu que ells hi donaran suport, però
creu que falta una feina que s’hagués hagut de fer abans. Reitera que hi donaran suport,
però haver complementat una mica més l’expedient amb la feina feta.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors d’ARA
d’A
VILASSAR, CUP i PSC i 3 abstencions dels regidors de PDeCAT i PP.

7.- Inici d'expedient per a la modificació del Reglament de la Policia Local de Vilassar
de Dalt.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT:
EDIENT: PACO2017000093
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Inici d'expedient per a la modificació del Reglament de la Policia Local de Vilassar de
Dalt.
Relació de fets i fonaments de dret

La Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya fou redactada amb la
finalitat d’establir un regim jurídic homogeni per a les policies locals, el marc general
regulador de la seva estructura i organització, al temps que reconeix la necessitat de
disposar d’una regulació definida i especifica
especifica que permeti als ajuntaments elaborar un
reglament intern i propi, i dotar a la Policia Local de plena capacitat funcional i
organitzativa, per tal que puguin esdevenir instruments vàlids que permetin als ajuntaments
exercir les competències que la llei els encomana.
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La disposició final segona de la Llei establia que les corporacions locals, en un termini de
dos anys, a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, havien d’aprovar el reglament
específic del cos o, si ja en tenien, adequar-lo
adequar
als preceptes d’aquesta Llei i a les
disposicions que la despleguessin.
En compliment de l’esmentat mandat, es redactà el Reglament de la Policia Local de
Vilassar de Dalt que fou aprovat definitivament en sessió plenària del proppassat 31 de
març de 2011.
Arran de l’error material detectat a posteriori, s’adoptà un nou acord plenari el 5 de maig
de 2011 de rectificació i d’aprovació definitiva del text reglamentari, que fou íntegrament
publicat al BOP de Barcelona en data 30 de maig d’aquell mateix any.
Transcorreguts més de cinc anys, analitzat el Reglament vigent intern de la Policia Local i
després d’un termini suficient d’aplicació, es fa necessari introduir unes modificacions
concretes per actualitzar-ho
actualitzar ho i proporcionar major eficàcia, eficiència, i agilitat
administrativa en el seu procediment, aprofitant l’entrada en vigor de les noves lleis de
procediment administratiu i règim jurídic del sector públic en quant a l’administració
electrònica, així com actualitzacions en la normativa de riscos laborals
laborals i salut laboral.
Als efectes, consta en l’expedient l’informe emès per l’Inspector en cap de la Policia Local
d’aquest ajuntament en el que es proposa la modificació puntual d’algun dels articles de
l’esmentat Reglament. En concret, l’informe emès proposa
proposa motivadament modificar en tot
o en part els articles vigents que es relaciona a continuació: 15, 16, 22, 40, 65, 104,
148,152,153 i 155.
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article 8.1.a)
del Decret Legislatiu
gislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya atorguen als municipis, en l’àmbit de les seves
competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la potestat per a
l’aprovació d’ordenances i reglaments, essent el ple de l’ajuntament l’òrgan competent per
a l’aprovació inicial i definitiva.
Pel que fa al tràmit administratiu, cal destacar que el procediment per a l’aprovació de les
ordenances i reglaments municipals
municipals ve regulat concretament en els articles 49 i 70 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LRBRL), en l’article 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya
alunya (TRLMC), i en els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
Destacar que el tràmit per a la formació d’una nova ordenança o reglament i per a la
modificació
ció d’un reglament o ordenança ja vigent, com és el cas, és el mateix segons
determina l’article 60.2 del ROAS.
Segons preveu l’apartat primer de l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, un cop
acordada la formació o modificació d’una ordenança,
ordenança, procedeix designar una Comissió
d’Estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma. Aquesta Comissió
d’Estudi, segons estableix l’apartat segon d’aquest mateix precepte, estarà integrada per
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membres de la corporació i personal tècnic,
tècnic, en aquest cas representat pel cap de la Policia
Local.
Per últim, caldrà tenir present en la tramitació el que preveu l’article 69 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en relació
als procediments
cediments de participació ciutadana en l’elaboració de les normes que promou
l’Administració pública.
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, i en
exercici de les atribucions que confereix al ple l’article 22.2. lletra d) de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa l’adopció de la següent
Proposta d’acord

Primer. Iniciar l’expedient per a la modificació del Reglament de la Policia Local de
Vilassar de Dalt.
Segon. Constituir
tituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament
municipal referit en l’apartat anterior d’aquest acord.
Tercer. Disposar que la composició de la Comissió d’Estudi és la següent :
a) President: l’alcalde de l’ajuntament, senyor Xavier Godàs Pérez.
b) Membres de la corporació: cada grup municipal estarà representat per un regidor o
regidora de l’ajuntament adscrit al grup que representi, amb veu i vot. S’aplicarà el vot
ponderat, segons el nombre de regidors adscrit al grup municipal que correspongui. Es
designen:
a. Grup M. ARA Vilassar: Josep Carlos Babot.
b. Grup M. PDeCat: Joan Alfons Cusidó Macià
c. Grup M. CUP: Teia Àlvarez Pons de Vall
d. Grup M. PP: Gemma Martín-Moreno
Martín
García
e. Grup M. PSC: M. Àngels Bosch Mauri.
c) Personal tècnic de l’ajuntament, amb veu i sense vot: Inspector en cap de la Policia Local,
senyor Josep Lluís Vargas Gómez.

Actuarà com a secretari la persona que la Comissió d’Estudi nomeni, d’entre algun dels
seus components.
Quart. Pel cas que, en el present acte, no resultés designat representant d’algun dels grups
municipals en la Comissió d’Estudi, emplaçar a aquest grup per tal que, en un termini no
superior a 10 dies a comptar del dia següent de l’adopció del present acord, presenti al
Registre General el regidor
dor o regidora del seu grup municipal escollit com a representant
en la DITA Comissió. Cas de no presentar la proposta en termini, es tindrà com a membre
representant del grup municipal al portaveu.
Cinquè. La Comissió d’Estudi, en tan que òrgan col·legiat,
col·legiat, haurà d’ajustar el seu règim
jurídic a allò establert en el capítol segon del títol II de la Llei 40/2015, d’ 1 de octubre, de
règim jurídic del sector públic.
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El president podrà, en el si de la Comissió, requerir la participació d’altre personal tècnic,
tècn
propi o aliè. Aquests, podran assistir quan siguin convocats, i podran intervenir davant
l’òrgan col·legiat amb veu i sense vot.
Sisè. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar al ple municipal l’avantprojecte de
la modificació del Reglament de la Policia Local de Vilassar de Dalt, per al seu debat i
votació en un termini màxim de quatre mesos a comptar des de la data d’aprovació del
present acord, excloent del còmput el mes d’agost.
Setè. Notificar el present acord al personal tècnic de la
la corporació designat com a membre
de la Comissió d’Estudi.
Vuitè. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament i
encarregar als responsables del Servei de comunicació, participació ciutadana i
transparència d’aquest ajuntament,
ajuntament, amb la col·laboració del Departament de Secretaria,
per tal que es duguin a terme les actuacions administratives necessàries per a garantir el
procés participatiu de la ciutadania en relació a la formació del Reglament de la Policia
Local de Vilassar
lassar de Dalt, segons preveu l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Sr. Carlos diu que es tracta d’un reglament que és obligatori per llei, que ja es va
aprovar l’any 2011, i que sis anys més tard es creu convenient proposar la seva
modificació, per tal d’actualitzar dos aspectes importants. Diu que per una banda es busca
millorar l’eficiència, l’eficàcia i l’agilitat administrativa de la Policia local, cosa que la
defensora de la ciutadania demana, i que també busca una actualització de la normativa,
com poden ser les lleis d’Administració electrònica, riscos laborals i salut laboral.
Manifesta que per això es proposa l’inici de l’expedient i la creació d’una comissió
d’estudi formada per tots els grups municipals presents.

El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Volem destacar que en aquest cas, comencem bé... tal i com hem demanat en repetides
ocasions que se’ns ha presentat projectes tancats, ara se’ns proposa treballar-hi
treballar
des de
l’inici, i això és positiu, i és el que hem demanat sempre quan se’ns ha menystingut en
altres decisions polítiques, es millor que intentem arribar a consens dels temes, que no pas
que intenteu imposar una visió “monocolor”.
“monocolor”. De fet això és la base de la política, parlar i
arribar a acords en el màxim de situacions possibles.
De fet, des que treballem aquests temes en Comissions, pràcticament es consensua quasi
tot, s’eviten al·legacions i conflictes, i per tant s’estalvia temps i procediments
administratius.
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A més en aquest cas concret, podem començar a treballar plegats amb les propostes no
resoltes que ens ha plantejat la Defensora de la Ciutadania en el seu informe, per intentar
buscar solucions consensuades i eficients pel que fa a la policia local, ja que a banda de la
part política, també està assistida la part tècnica.
Per tant, és positiu el plantejament, votarem a favor de la moció i hi designem com a
representant a la Comissió d’estudi el regidor Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià.”

La Sra. Álvarez diu que li sembla molt bé que es modifiqui el reglament, que a la part de
lleis no es pot fer res perquè és la legalitat, però que li sembla bé modificar tot el tema de
quin tarannà de la Policia local es vol a Vilassar. Diu que realment hi ha hagut moltes
queixes del tracte que reben els ciutadans per part de la Policia, encara que no tots són
iguals, però que alguns són uns elements clau dins la Policia. Diu que també per tot el tema
de reorganització de la Policia, del tema de sancions o com es pot fer si ells tenen actituds
que no són correctes o altres. Diu que ja que hi ha d’haver policia, almenys que sigui de
proximitat. Anuncia el seu vot a favor.

La Sra. Martín-Moreno anuncia el seu vot favorable, i diu que està
està d’acord amb com
s’està fent el tema de fer la comissió, que sempre que s’han ajuntat els grups polítics han
arribat a un consens, i que això està bé. Diu que li sembla bé que s’ajuntin tots, que donin
tots la seva opinió i que vingui l’inspector i poc a poc facin un reglament amb condicions i
com es pugui.

La Sra. Bosch diu literalment que “la Policia ha de ser un nexe de mediació per tal
d’assegurar la bona convivència dels covilatans, i la seguretat dels nostres carrers. Es
necessita una reorganització
ació de la Policia local per fer-la
fer la més propera, eficient i eficaç, que
tingui eines per actuar davant de les noves circumstàncies que estan sorgint, i amb
capacitat mediadora perquè garanteixi la convivència en el civisme, patrullant els carrers i
creant un entorn veïnal més segur. Per tant, hi votarem a favor.”

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
8.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament del servei municipal
d'atenció d'animals de companyia abandonats i perduts.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000096

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte
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Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament del servei municipal
d'atenció d'animals de companyia abandonats i perduts.
Relació de fets

1. El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària de data 28 de juliol de 2016 va aprovar l’inici
de l’expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recollida
d’animals abandonats,
andonats, i constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de
l’avantprojecte.
2. Aquesta Comissió d’Estudi va elaborar el text que es va presentar a l’aprovació inicial
per part del Ple, segons consta en l’acta de la sessió de l’esmentada Comissió de data
dat 22
de novembre de 2016.
3. En el mateix acord plenari, s’establí sotmetre l’aprovació inicial a tràmit d’informació
pública i audiència, per un termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el
Portal de la Transparència i en el taulell d’anuncis d’aquest ajuntament, i en un dels
mitjans de comunicació escrita diària perquè es pugui examinar l’expedient i formular
les reclamacions i suggeriments que estimin
estimi pertinents.
4. Aquest Reglament del servei municipal d’atenció d’animals de companyia abandonats i
perduts es va sotmetre a informació pública mitjançant publicació d’anunci al BOPB de
data 9 de febrer de 2017, al DOGC de data 8 de febrer de 2017, al taulell
taule d’anuncis i al
portal de transparència.
5. En el tràmit d’informació i exposició pública, s’ha presentat un únic escrit
d’al·legacions per part de l’associació ADEAVD, representada per la senyora Rosario
Roa Blanco. Aquest escrit fou presentat el proppassat
proppassat 17 de març del corrent, amb
entrada E20170001479 al Registre General.
6. En data 11 d’abril del corrent, el regidor delegat de Medi Ambient, redacta la memòria
que consta en l’expedient. En aquest document, el regidor delegat dóna compte de les
reunions mantingudes
tingudes amb els representants de l’associació ADEA i proposa estimar
en part l’escrit d’al·legacions al que s’ha fet referència, modificant en part l’article 7
segons es procedeix a transcriure (en negreta la modificació respecte el text de
l’aprovació inicial):
<< Article 7. L’àmbit territorial
L’àmbit territorial de la prestació del servei públic és la totalitat del terme municipal
de Vilassar de Dalt.
Si el refugi té disposició, sempre amb autorització expressa per part de l’Ajuntament i
previ vist-i-plau del gestor del refugi, podran acollir-se
acollir se animals d’altres municipis a
petició de l'ens públic corresponent.
Aquest acolliment suposarà el pagament d’un preu públic o d’una taxa. >>
7. En data 12 d’abril del corrent, el Tècnic de Medi Ambient d’aquest ajuntament, ha emès
informe tècnic en relació a l’escrit d’al·legacions presentat pel qual es proposa
desestimar les al·legacions presentades pels motius que consten en el cos del
document, i que es donen per reproduïts.
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8. En data 12 d’abril del corrent, el
el secretari de la corporació emet informe jurídic en
relació a la proposta que s’eleva al Ple Municipal en el que s’analitzen els efectes
jurídics de la modificació proposta. A continuació es procedeix a transcriure en part el
contingut de l’apartat “Conclusions”
“Conclusions” de l’esmentat informe: << (...) cal centrar-se en
l’anàlisi jurídica del terme “vistiplau de la gestora” en base als efectes que pot
produir en l’operador encarregat de l’execució material de competència. En concret es
fa la distinció següent:
a) Si en l’exercici de les funcions municipals d’acollida s’apliqués el “vistiplau de la
gestora” com a condició necessària per acollir animals, aleshores s’estaria
contravenint l’ordenament jurídic perquè aniria en contra del principi
d’irrenunciabilitat
at de les competències públiques; perquè implicaria una inactivitat
pública que contravé les obligacions del Text refós de la Llei de protecció d’animals
que hem transcrit abans, i perquè el Reglament aniria en contra del principi de
jerarquia normativa que ve garantit en l’article 9.3 de la Constitució Espanyola en tant
que contravindria una disposició de rang superior, en aquest cas, l’esmentat Text refós.
b) Per contra, si el “vistiplau de la gestora” s’interpreta i s’aplica com una
“manifestació o posicionament previ” de la gestora a l’acolliment, sense inferir per
tant en l’exercici d’autoritat i competència d’aquest ajuntament i sense atribuir més
dret que aquest, aleshores, a criteri d’aquest secretari, la modificació que es vol
traslladar al ple municipal s’ajusta a l’ordenament jurídic vigent.
En conclusió, d’acord amb el criteri d’aquest secretari, sempre i quan l’operador
encarregat de la prestació apliqui el terme “vistiplau de la gestora” segons el que
estableix el punt b) d’aquest apartat, els actes administratius que se’n derivin seran
ajustats a dret.
Per contra, en cas d’aplicar-se
d’aplicar se com a condició necessària i prèvia a l’acollida i
atribuïda
da a la gestora, els actes que es derivessin anirien en contra de l’ordenament
jurídic, i podrien ser causa de nul·litat o anul·labilitat segons criteri d’aquest
secretari.>>
9. A la vista de l’estimació en part de l’escrit d’al·legacions que proposa el regidor
regi
delegat
de Medi Ambient d’aquest ajuntament, el text íntegre que es trasllada per a l’aprovació
definitiva és el següent:
<< REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL D'ATENCIÓ D'ANIMALS DE
COMPANYIA ABANDONATS I PERDUTS
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte del servei
1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt crea el servei de recollida, acolliment,
alimentació i manteniment dels animals de companyia abandonats o perduts i la
gestió del refugi municipal.
2. El servei consta de:
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a) Recollir els animals de companyia abandonats o perduts independentment del
seu estat de salut.
b) Acollir als animals en el refugi municipal.
c) Fer-se
se càrrec pel que fa a l’atenció veterinària i a l’alimentació dels animals
fins que siguin adoptats, recuperats o morts.
d) Dur a terme campanyes d’adopció i educació en la tinença d’animals de
companyia.
e) Mantenir el refugi municipal i gestionar el tractament veterinari i la
identificació
cació dels animals que han de ser adoptats.
f) Gestió i control de les colònies de gats al municipi.
mu
g) Mantenir el registre dels animals acollits
Article 2. Animals domèstics de companyia
1. Als efectes d’aquest reglament i del servei que regula, tenen la consideració
d’animals domèstics de companyia els gossos, els gats i les fures.
2. Les altres
res definicions objecte d'aquest reglament, són les mateixos que les
contingudes al Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals, o la norma que el substitueixi.
Article 3. Gestió i organització
organitz
del Servei
El servei podrà ser prestat directament per l’Ajuntament o amb gestió indirecta
mitjançant concessió amb entitats externes preferentment, associacions de
protecció i defensa dels animals legalment constituïdes.
dad de caràcter personal
Article 4. Protecció de dades
1. Les dades de caràcter personal relacionades amb la prestació d’aquest servei
seran incorporades a un fitxer propietat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
2. En qualsevol cas, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt garanteix l’exercici dels
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes previstos a la
Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
CAPÍTOL
L 2. EL SERVEI PÚBLIC D'ATENCIÓ D'ANIMALS DE COMPANYIA
ABANDONATS O PERDUTS
Article 5. Prestacions
El servei públic consta de:
a) Captura a la via pública i altres indrets dels animals de companyia
abandonats o perduts independentment del seu estat de salut.
b) Recollida d’animals prèviament capturats.
c) Acollida d’animals amb o sense propietari conegut.
d) Acollida per disposició administrativa o judicial.
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e) Manteniment dels animals durant la seva estada al refugi.
f) Assistència sanitària dels animals.
anima
g) Esterilització dels animals a càrrec de personal facultatiu.
h) Sacrifici d’animals per prescripció facultativa per motius humanitaris o
sanitaris.
i) Manteniment, neteja i sufragació de costos de gestió del refugi.
j) Disseny i execució de campanyes
campanyes d’adopció i de tinença d’animals.
k) Registre dels animals acollits i les seves incidències.
l)Gestió dels tractaments veterinaris i d’identificació dels animals abans de
l’adopció.
m) Gestió i control de les colònies de gats al municipi.
Article 6. Calendari
endari i horari del la prestació del servei.
El servei es presta de manera continuada durant tot l’any.
Article 7. L’àmbit territorial
L’àmbit territorial de la prestació del servei públic és la totalitat del terme
municipal de Vilassar de Dalt.
Si el refugi té disposició, sempre amb autorització expressa per part de
l’Ajuntament
tament i previ vistiplau del gestor del refugi, podran acollir-se
acollir
animals
d’altres municipis a petició de l'ens públic corresponent.
Aquest acolliment suposarà el pagament d’un preu públic
públic o d’una taxa.
Article 8. Horari d’atenció al públic i horari de recollida
1. L’horari d’atenció al públic serà determinat per l’Ajuntament
2. L’horari de recollida serà de 24 hores durant els 365 dies de l’any.
Article 9. Servei veterinari
1. Es disposarà d’un servei veterinari que garanteixi les condicions de salut,
higiene i benestar dels animals, aquest serà el responsable del control mèdic, el
sacrifici1, l’esterilització dels animals i l’assessorament dels perfils d’adopció.
També definirà les condicions higièniques i sanitàries de l’establiment.
Article 10. Comunicació de recollides
Les recollides es fan per avís del personal de l’ajuntament o de qualsevol
quals
persona que conegui algun cas d’animals abandonats o perduts a través de la
policia local o del técnic municipal competent, segons estableixi el protocol.
Article 11. Estada
1

D'acord amb el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals,
o la norma que el substitueixi.
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1. Als animals acollits en el Refugi se’ls dispensarà el tracte previst per la normativa
de protecció dels animals, garantint en tot moment les condicions higièniques i
sanitàries compatibles amb el seu benestar i confort.

2. El gestor, d'acord amb l'article 3 d'aquest reglament, del refugi s’ha de fer
càrrec dels animals acollits fins
fins que siguin recuperats o adoptats o morts.
Article 12. Personal
1. El personal del Refugi ha de dispensar un tracte digne i correcte als animals
que hi arribin, seguint les prescripcions establertes en la normativa de protecció
dels animals. Els usuaris han de ser tractats correctament i se’ls ha d’informar
de totes les qüestions que es plantegin.
2. El personal del Refugi ha de seguir les prescripcions higièniques, sanitàries,
medi ambientals i de seguretat que s’estableixin en relació amb els animals
an
i les
instal·lacions, i gaudirà d’un Pla d’higiene i salut laboral d’acord amb les
funcions que desenvolupi.
Article 13. Instal·lacions
1. El Refugi ha de disposar de les condicions higièniques i sanitàries,
d'aixopluc i benestar adequades a les necessitats dels animals. Han de
disposar de les corresponents mesures de seguretat, amb la finalitat de
garantir la integritat física dels animals, evitar-ne
evitar ne la fugida i limitar el
nombre d’animals que convisquin en grups per tal d’evitar baralles i la
propagació
opagació de malalties infectocontagioses.
2. El Refugi ha d’adequar, en tot moment, les seves instal·lacions a la
normativa vigent sobre les condicions del manteniment dels animals en cada
moment.
Article 14. Activitats de foment
a) Promoció de la tinença cívica
c
d’animals de companyia.
1. El gestor del servei ha de promoure campanyes i activitats de formació,
informació i difusió de la tinença cívica d’animals de companyia.
2. La política divulgativa i educativa s’ha d’encaminar a aconseguir els
objectius d’evitar
’evitar els abandonaments, esterilitzar, censar i identificar els
animals i fomentar el comportament cívic amb els animals al carrer.
b) Recuperació d’animals extraviats.
1. El gestor del servei col·laborarà en la localització dels propietaris i la
recuperació
ió d’animals perduts.
2. El termini per recuperar els animals s’ha d’ajustar a les previsions de
la
normativa vigent, de la mateixa manera que les condicions de lliurament de
l’animal al seu propietari.
c) Adopció d’animals abandonats.
1. El gestor del servei ha de dur a terme activitats que fomentin l’adopció,
mirant de trobar en cada cas el perfil adequat.
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2. Els animals lliurats en adopció ho seran després d’haver comprovat
l’estat sanitari, haver estat vacunats, identificats i esterilitzats, sota els
el
criteris de la normativa vigent.
3.El gestor del servei prestarà un servei d’orientació en l’adopció, per tal de
garantir la màxima adaptació possible entre la persona adoptant i l’animal
adoptat.
d) Registre públic d’animals acollits
1. Els animals acollits
acollits en el refugi s’inscriuran en un registre informatitzat d’accés
públic amb la finalitat de localitzar els seus propietaris i/o promoure’n l’adopció.

2. El registre ha de recollir de manera actualitzada les dades relatives a
l’entrada i la sortida dels animals.
Article 15. Limitacions i condicions d’utilització dels serveis
1. Els horaris d’atenció al públic i els de les prestacions del servei han d’estar
determinats, publicitats i exposats de manera visible.
2. Les actuacions de maneig dels animals morts s’han d’efectuar en un espai
que no en permeti la visualització per personal aliè del servei.
3. No s’admetrà en el refugi la presència de persones alienes al seu
funcionament, llevat de les degudament autoritzades per l'Ajuntament, fora dels
horariss establerts d’obertura al públic.
Article 16. Queixes, reclamacions i denúncies
El gestor disposarà del servei de fulls de reclamacions i denúncies on es
registren les formulades pels ciutadans i informarà als usuaris de la seva
existència i disponibilitat.
El gestor del servei també disposarà d’un llibre de suggeriments. >>

Fonaments de dret

10. Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article
8.1.a) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del pel
pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya atorguen als municipis, en l’àmbit de les
seves competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la potestat
per a l’aprovació d’ordenances i reglaments,
reglaments, essent el ple de l’ajuntament l’òrgan
competent per a l’aprovació inicial i definitiva.
11. Pel que fa al tràmit administratiu, cal destacar que el procediment per a l’aprovació de
les ordenances i reglaments municipals ve regulat concretament en els articles
arti
49 i 70
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, i en els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
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12. Els articles
icles 16 i següents del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei de protecció d’animals, que regula la recollida, la recuperació i
l’acollida d’animals i altres matèries connexes amb aquest expedient.
13. L’article 10.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern

Proposta d’acord

Primer. Estimar en part l’al·legació presentada per l’associació ADEA, de Vilassar de
Dalt, en el sentit de substituir en l’article
l’articl 7 del “Reglament del servei municipal d’atenció
d’animals de companyia abandonats i perduts” la paraula “consulta” per “vistiplau”,
respecte la versió aprovada inicialment en sessió plenària de data 22 de novembre de 2016.
Segon. Aprovar definitivament
definitivam
el “Reglament del servei municipal d’atenció d’animals
de companyia abandonats i perduts” segons la modificació aprovada en l’apartat
anterior, i segons la redacció que consta transcrit íntegrament en la “Relació de fets“
d’aquest acord
Tercer. Publicar
licar el contingut del present acord i el text íntegre del Reglament 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
Butl
Oficial
de la Província en què se n’hagi publicat íntegrament el text.
Publicar també el text íntegre del Reglament en el Portal de la Transparència i en la web
d’aquest ajuntament, en compliment del que preveu l’article 10.1.a) de la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Quart. Comunicar, en el termini de quinze dies, l’acord definitiu d’aprovació i còpia
íntegra i fefaent del text del Reglament del servei municipal d’atenció d’animals de
companyia
nyia abandonats i perduts”a
perduts”a l’Administració General de l’Estat, i a l’Administració
de la Generalitat de Catalunya.
Cinquè. Notificar el present acord als representants de les associacions ADEA i
APRODEGA.

El Sr. Oliva es dirigeix al secretari i li pregunta si en el punt quart, on diu “reglament
orgànic” deu voler dir una altra cosa, i el secretari li respon que no s’ha atrevit a fer el
comentari però es dóna per fet. Volia dir el reglament del servei municipal d’atenció
d’animals. Proposa l’aprovació
l’aprovació definitiva, l’aprovació inicial va quedar una qüestió
pendent, que era aquesta que juga amb l’al·legació, i han trobat una fórmula que no satisfà
del tot a ningú, però que és una fórmula que permet avançar, que és canviar la consulta
prèvia pel vistiplau de l’associació gestora del refugi, en el benentès que el marge que dóna
la normativa, que està a l’informe, i que es refereix a l’expressió vistiplau. Diu que
proposen això, l’aprovació, i que així tancarien la fase de tot aquest llarguíssim procés fins
tenir un refugi òptim, i que poc a poc hi aniran avançant. S’ofereix a fer qualsevol
aclariment.
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El Sr. Garrigós diu literalment que “com bé sabeu, a l’aprovació inicial ens vàrem
abstenir, enteníem que al reglament faltava un punt, una coma, que a la comissió
com
d’estudi
no vàrem trobar, i com era probable, en el període d’informació pública es van presentar
al·legacions per part de la gestora del refugi. L’al·legació anava dirigida a garantir els drets
dels animals de companyia abandonats i perdut a Vilassar.
Vilassar. Per tant, celebrem que la nova
redacció de l’article 7 permeti una millor delimitació de la gestió d’aquesta instal·lació
municipal. Per últim, agrair a l’Associació ADEA i APRODEGA, i a tots els voluntaris
que fan possible que aquest servei municipal es
es doni amb garantia i respecte als animals.”

El Sr. Miralles diu que el reglament ha estat elaborat majoritàriament pel consens de tots
els grups municipals i entitats que han anat fent reunions prèvies durant una sèrie de
mesos, i que també vol dir en la intervenció que principalment l’única al·legació que hi ha
hagut és d’una entitat, que és la gestora, on s’ha volgut modificar un article en concret, que
és el número 7, on s’obria la porta a mancomunar aquest servei i si feia falta acollir
puntualment animals
imals d’altres municipis, i que per trobar una mica el consens, ens van dir
de consultar a la gestora del refugi si això és oportú o no. Diu que el fet de consultar la
gestora no ha sigut prou, i ha demanat que l’ajuntament no obtingui el vistiplau, i
condiciona
iciona l’ajuntament al prestament d’un servei públic.
Manifesta que des de la CUP veuen també els informes que fan tant el secretari com el
tècnic de Medi Ambient del tema, i coincideixen amb ells en el sentit que no pot ser que
una entitat gestora condicioni
condicioni la prestació, que és d’obligat compliment per part de
l’ajuntament, i que si la gestora diu que no desatengui l’obligació de prestar aquest servei
que és d’obligat compliment. Diu que per tant no estan d’acord amb què s’accepti
l’al·legació, encara quee sigui parcialment, tot i no tenir en compte l’opinió del tècnic,
creuen que és important que l’ajuntament tingui el ple control encara que decideixi cedir la
gestió al refugi, i que aquí no s’acaba la feina perquè el que hi ha són protocols que
establirann com es desenvolupa el reglament en concret, i el que demanen és que també hi
sigui el personal que es cuida de la gestió d’aquest servei, i ho tornen a reclamar. Anuncia
la seva abstenció.

La Sra. Martín-Moreno diu que hi votarà a favor, i que encara que
que no hi va poder assistir
per motius mèdics es va llegir tot el reglament, i com que s’ha pogut redactar un reglament
del servei d’atenció als animals amb un consens de totes les parts, que és el millor, i davant
d’un consens no es pot dir que no ho ha llegit,
llegit, hi està d’acord. Diu que s’amplia el primer
esborrany i els segons, i que per tant, el PP hi vota a favor.

La Sra. Bosch literalment diu:
diu “creiem que era necessari que s’establís un reglament, i hem
estat col·laborant en la mesura dels coneixements que
que tenim en la matèria. Seguirem
col·laborant en el redactat del protocol que es faci a posteriori. El tema de consultar la
gestora si poden recollir més animals, penso que no està malament, ja que la gestora és la
que pot donar idea de com està, en quina situació està el refugi per poder-los
poder
acollir. Una
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cosa és consultar i una altra cosa és que determini si pot ser o no pot ser. Si determina que
no poden entrar animals, s’entén que serà perquè el refugi està saturat, ho entenem així. Per
tant, nosaltres estem
stem d’acord amb la modificació feta, i que s’ha tingut en compte.”

El Sr. Oliva diu que només dir que hi ha el treball de tothom, i que qui no ha pogut anar ha
estat per raons objectives i que per tant, cap problema. Agraeix també a les entitats les
seves aportacions, i que realment creu que tots són conscients que el treball tant de
PRODEGA, especialitzada en els gats de carrer, com d’ADEA en el refugi dels gossos, és
fonamental, i que sense ells no tindrien el nivell de servei que tenen, i que per tant,
t
en
aquest sentit que entenen que la participació de les entitats és fonamental, consideren que
és fonamental no imposar--los-ho.
ho. Creu que de la mateixa manera que ha treballat el grup
de treball buscant el consens, si finalment acceptessin alguna fórmula
fórmula de col·laboració de
pobles veïns, ho voldrien fer en primer lloc amb la col·laboració acord i convenciment dels
que gestionen el dia a dia del refugi, i que per aquesta manera d’entendre la participació de
l’entitat, els sembla correcte aquest vistiplau,
vistiplau, que amb els matisos que s’han posat en
l’informe de Secretaria, i en el benentès que del que es tracta és que en qualsevol cas hi
hagi un diàleg i portes obertes a debatre amb arguments tècnics, de capacitat, de necessitat
i de nivell econòmic i tal, quina
quina és la millor gestió de l’equipament, i que amb aquesta
filosofia hi votaran a favor, agraint el to general del debat.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, PDeCAT, PP i PSC i 2 abstencions dels regidors de la CUP.

9.- Ratificació de les bases i aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre
el Consell Comarcal del Maresme i l'ajuntament de Vilassar de Dalt per la XXXIV
Mostra literària del Maresme 2017
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000095

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Ratificació de les bases i aprovació del conveni de col·laboració econòmica entre el
Consell Comarcal del Maresme i l'ajuntament de Vilassar de Dalt per la XXXIV Mostra
literària del Maresme 2017
Relació de fets
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Anualment, el Consell Comarcal del Maresme organitza la Mostra Literària del Maresme,
oberta a la participació de tots els ajuntaments de la Comarca, per tal d’afavorir la
participació ciutadana en el món de la literatura.
El Ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat per aquest 2017 les corresponents
bases de participació “Bases de la Mostra Literària del Maresme 20172017 XXXIV edició”,
que consta en l’expedient.
El regidor
gidor delegat de cultura ha rebut, per via telemàtica, per part del Consell Comarcal
del Maresme la proposta d’adhesió per a participar en la XXXIV Mostra literària del
Maresme 2017. Per a l’adhesió, cal prèviament aprovar el conveni de col·laboració i
facultar l’alcalde per a la seva signatura.
L’aportació econòmica que li correspon a aquest ajuntament és de 600,00 euros, segons
estableix el conveni de referència, apartat segon del MANIFESTEN. En el pressupost de
despeses d’aquest ajuntament consta crèdit
crèdit suficient per atendre aquesta despesa, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària “Activitats cultura” 17-02-33400-2260606.
17
2260606.
El contingut del conveni de col·laboració econòmica amb el Consell Comarcal del
Maresme per la XXXIV Mostra literària del Maresme
Maresme 2017 és del contingut literal següent:
<< CONVENI DE COL·LABORACIÓ ECONÒMICA ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL MARESME I ELS AJUNTAMENTS QUE PARTICIPIN A LA
XXXIV MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME 2017
A Mataró, ___ de __________________ de 2017
REUNITS
D’una part, el Sr. ________________________, Alcalde de _____________________, en
nom i representació de l’esmentada Corporació Local Municipal.
D’una altra part, el Sr. Miquel Ángel Martínez i Camarasa, President del Consell Comarcal
del Maresme, en nom i representació de l’esmentada Corporació Local Supramunicipal.
MANIFESTEN
Primer.- Que el Consell Comarcal del Maresme organitza anualment la Mostra Literària
del Maresme, oberta a la participació de tots els ajuntaments de la Comarca, per tal
d’afavorir la participació ciutadana en el món de la literatura, aprovant-se
aprovant
pel Ple del
Consell Comarcal del Maresme, les corresponents bases de participació: “Bases de la
Mostra Literària del Maresme”.
Segon.- Que el finançament de les despeses de la Mostra Literària
Literària del Maresme, provenen
per una banda de fons propis del Consell Comarcal del Maresme, i per l’altra de les
aportacions dels ajuntaments participants d’acord amb els criteris següents, quedant
exempt de fer l’aportació l’ajuntament amfitrió que organitza el lliurament de premis:
Nombre d’habitants

Aportació

municipal
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Menys de 5.000 habitants
Entre 5.000 i 20.000 habitants
Entre
20.000
i
100.000
habitants
Més de 100.000 habitants

MLM
300,00.-€
600,00.-€
900,00.-€
1.500,00.-€

Tercer.- Que l’Ajuntament de ___________________________________, que té una
població de ___________________ habitants, ha manifestat la seva voluntat de participar a
la Mostra Literària del Maresme que aquest any 2017 celebra la XXXIV edició.
Quart.- Que l’Ajuntamentt de Tordera ha manifestat la voluntat de ser municipi amfitrió de
la XXXIV Mostra Literària del Maresme 2017.
Cinquè.-Que
Que la article 25.2 m) de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de bases de règim
local atorga als municipis competències en els termes previstos per la legislació estatal o
autonòmica en matèria de promoció de la cultura.
Sisè.- Que l’article 28.1 d) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya atorga als
Consells Comarcals competències en matèria de cooperació econòmica amb els municipis
integrats en la seva demarcació comarcal per la realització de les obres, serveis o activitats
dels municipis.
Setè.- Que els articles 47 i 48 de la Llei 40/2015, d'1
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic atorga potestats a les administracions públiques per formalitzar entre elles convenis
interadministratius de cooperació, fixant l’article 49 el seu contingut.
En virtut de tot el que precedeix, les parts, reconeixent-se
rec
se recíprocament plena capacitat
per aquest acte i de comú acord estableixen els següents
PACTES
1. Objecte del Conveni i actuacions a desenvolupar
L’objecte del present conveni consisteix en establir les directrius i condicions de la
participació dee l’Ajuntament ______________________ en la XXXIV edició la Mostra
Literària del Maresme”,
a) L’Ajuntament ________________, participarà en la XXXIV edició de la Mostra
Literària del Maresme 2017, d’acord amb les bases que per aquesta edició hagi aprovat el
Consell Comarcal del Maresme.
b) L’Ajuntament de Tordera serà el municipi amfitrió de la XXXIV edició de la Mostra
Literària 2017, per a tal fi destinarà com a mínim l’import que li correspon per població,
d’acord amb el manifest tercer, a l’organització
l’organització de la pròpia mostra, i per tant queda
exempt de fer l’aportació al Consell Comarcal del Maresme.
c) El Consell Comarcal del Maresme facilitarà a l’Ajuntament _________________ les
Bases per a participar en l’actual edició, a més de tota la informació adient
ad
i/o
complementària que s’escaigui.
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2. Compromisos econòmics
L’Ajuntament ___________________ abonarà l’import que li correspon, d’acord amb la
graella establerta en el manifest segon del present conveni, a partir de la liquidació que li
serà lliurada per part del Consell Comarcal del Maresme.
3. Comissió de seguiment
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present
conveni, que ha d'estar integrada per un o dos membres designats per cadascuna de les
parts signants, o, en el seu defecte, designar un responsable del mecanisme de seguiment,
vigilància i control, essent els encarregats de portar a terme els convenis específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
a) El seguiment i el control de les accions que es derivin de l'aplicació d'aquest conveni,
així com la seva interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.
b) Resoldre els problemes de compliment d'aquest conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues
du parts.
La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i
control, es consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del
conveni als efectes de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
4. Modificacions
Les modificacions del present conveni tenen caràcter excepcional i requereixen sol·licitud
raonada i degudament motivada per part dels Presidents de qualsevol de les dues entitats
signants del present conveni.
Les
es modificacions del conveni requereixen la seva prèvia aprovació pels òrgans
competents de les parts i, un cop aprovades, s’han d’adjuntar com a annex del conveni,
formant part integrant del mateix.
5. Vigència del conveni
Aquest conveni entra en vigor des del dia de la seva signatura, estenent--se la seva vigència
fins al final del certament i com a màxim a 31 de desembre de 2017
La denúncia del conveni per alguna de les parts ha de realitzar-se
realitzar se amb una antelació
mínima de tres mesos abans que finalitzi el període de vigència.
6. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts en aquest conveni
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2c) de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En aquest sentitt qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren
incomplerts.
Si un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la
part que el va adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni
s’entén resolt.
7. Extinció del conveni
El present conveni es pot extingir per les causes següents:
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- Per la expiració de la vigència del conveni
- Per la realització del seu objecte
- Per incompliment dels compromisos assolits per qualsevol de les parts signatàries i un
cop s’hagi actuat d’acord amb el pacte sisè.
- Per acord de les parts signatàries.
- Per qualsevol altra determinada per la legislació vigent
v
8. Interpretació del conveni
Totes les qüestions que pugin sorgir en ordre a la interpretació i execució d’aquest conveni,
atesa la seva naturalesa netament administrativa, seran resoltes de mutu acord per
l’Ajuntament de ________________________, pel
pel Consell Comarcal del Maresme i, en
cas de litigi, aquest se sotmetrà a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Els reunits troben conforme el present document i el signen en duplicat exemplar, en lloc i
la data que s’indica a l’encapçalament. >>
L’article
rticle 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
L’acord no està sotmès a règim de majoria qualificada per no trobar-se
trobar
dins la relació
taxada prevista en l’article 47.2 de la Llei
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de bases de règim
local.
Fonaments de dret

1. L’article 25.2 m) i 47.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de bases de règim
local.
2. L’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
3. L’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del
Sector Públic.
4. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions
administra
públiques de Catalunya.
5. L’article 8.1.f). de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern

Proposta d’acord

Primer. Ratificar les bases de la Mostra Literària del Maresme 2017-XXXIV
2017
edició, i
aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme que consta
transcrit en la part expositiva d’aquest acord.
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Segon. Autoritzar i disposar la despesa de 600,00
600,00 euros amb càrrec a l’aplicació
pressupostària “Activitats cultura” 17-02-33400-2260606
17
2260606 del pressupost de despeses
vigent.
Tercer. Facultar l’alcalde de l’ajuntament per a la formalització del conveni aprovat en
l’apartat primer, i tan àmpliament com en dret sigui possible per a l’efectivitat del que
s’estableix en el present acord.
Quart. Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest Ajuntament les dades següents:
la referència de la sessió plenària en que s’ha adoptat l’acord, l’entitat de dret
dr públic amb
la que es formalitza el conveni, i la despesa econòmica que s’assumeix.
Cinquè. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Maresme, al Departament
d’Intervenció i Tresoreria, i al regidor delegat de cultura.

El Sr. Morales diu que és una moció de cada any, perquè en ser les bases d’un concurs
literari és bo que s’aprovin pel ple, que és l’òrgan més públic que tenen. Aclareix que el
concurs ha seguit els procediments habituals i que ja s’ha celebrat i hi ha premis a entregar
en la festaa major el cap de setmana, i el que estan fent ara és aprovar l’adhesió a la mostra
literària comarcal, encara que és l’única política conjunta en termes de cultura que es fa a
la comarca però que està prou bé. Diu que és adherir-se
adherir se al conveni com es fa anualment,
an
per participar del concurs literari a nivell de comarca, les bases del qual es van aprovar al
consell comarcal.

El Sr. Garrigós diu literalment que “aquest conveni de col·laboració permet a tots els
vilassarencs i vilassarenques que tinguin inquietuds
inquietuds literàries, que puguin participar en un
concurs local, i que els millors participin en una final en l’àmbit comarcal. Entenem que és
un bon instrument per incentivar la vocació d’escriure alhora que la gestió i la despesa és
compartida amb altres ajuntaments
untaments del Maresme a través del consell comarcal. És un
model amb el que estem d’acord.”

La Sra. Álvarez manifesta que hi votaran a favor.

La Sra. Martín-Moreno manifesta que hi votaran a favor, que en el poble hi ha grans
poetes als que criden de diverses
diverses emissores d’altres pobles perquè hi vagin, fins i tot de
Mataró i Vilassar de Mar, i que això és motiu d’orgull per al poble.

La Sra. Bosch diu literalment que “en el nostre municipi gaudim d’una corrent de creació
literària important que cal fomentar, potenciar i incentivar els autors, per tant, estem molt
d’acord amb què els nostres escriptors puguin participar a la mostra literària del Maresme.
El nostre vot, per tant, és favorable.”
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L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
unani
10.- Modificació de crèdit per transferència entre partides i habilitació d'una partida
per a una subvenció finalista a la Colla de Geganters. Expedient número 5_2017.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE
E L’EXPEDIENT: PACO2017000114

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Modificació de crèdit per transferència entre partides i habilitació d'una partida per a una
subvenció finalista a la Colla de Geganters. Expedient número 5_2017.
Relació de fets
s i fonaments de dret

1. Per part dels responsables del Servei de Cultura s’ha tramitat una sol·licitud de
modificació del pressupost de despeses en la modalitat de transferència de crèdit entre
partides, amb la finalitat d’habilitar una partida en el capítol 4 de despeses per a
transferències corrents, amb la consignació adient per atorgar una subvenció finalista a la
Colla de Geganters de Vilassar de Dalt.
Aquesta despesa correspon a l’import de la subvenció finalista que es vol atorgar a la Colla
de Geganters
rs per finançar parcialment l’adquisició d’un nou remolc,
remolc per import de
1.500,00 euros.
2. El Cap d’Àrea i el Regidor delegat, han presentat una sol·licitud en el que queden
acreditades les circumstàncies i raons que motiven aquesta proposta.
3. Es proposa transferir crèdit del Fons de contingència de Capítol 5è de despeses,
precisament previst per a donar cobertura als imprevistos, segons es detalla a continuació:

PARTIDES QUE ES MINOREN
Any

Org

prog

Cap.

Eco.

Denominació

17

03

92900

5

5000000

FONS DE CONTINGÈNCIA

crèdit disponible

modificació

crèdit
definitiu

26.256,43

-1.500,00

24.756,43

-1.500,00
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PARTIDES QUE S’INCREMENTEN
Any

Org

prog

Cap.

Eco.

Denominació

17

02

33800

4

4800012

SUBVENCIÓ FINALISTA COLLA GEGANTERS

crèdit inicial

modificació

crèdit
definitiu

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

4. L’Ordenança General de subvencions de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, preveu en el
seu art. 18 la possibilitat d’atorgar subvencions directament, sense que sigui necessària la
concurrència competitiva ni la publicitat en els següents casos:
a. Quan estiguin consignades nominativament en el Pressupost de l’Ajuntament
o en modificacions de crèdits aprovades pel Ple.
b. Quan l’atorgament o quantia vinguin imposades a l’Ajuntament per norma
amb rang de llei
c. Quan es tracti de subvencions per remeiar situacions d’emergència o
d’urgència i aquestes situacions siguin incompatibles amb el tràmit de
publicitat.
d. En aquelles altres subvencions en que s’acreditin raons d’interès públic,
social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades, que
dificultin la seva convocatòria pública mitjançant concurrència competitiva.
En els casos previstos als apartats c) i d) prèviament a la proposta d’atorgament de la
subvenció l’expedient
xpedient haurà de contenir preceptivament l’informe de l’àrea o servei
gestor on quedin acreditades les circumstàncies i raons que motiven la proposta i la seva
incompatibilitat o dificultat amb la convocatòria pública i concurrència competitiva. En
tot cas,
s, serà preceptiu l’informe favorable de la intervenció municipal.
5. El conveni o resolució en què es formalitzi la concessió directa haurà d’incloure, com a
mínim:
a. Objecte de la subvenció i dels seus beneficiaris.
b. Crèdit pressupostari al qual s’imputa la despesa
despesa i quantia de la subvenció.
c. Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos
o recursos per a la mateixa finalitat.
d. Termini i forma de pagament de la subvenció, possibilitat d’efectuar
pagaments anticipats, així com el règim de garanties que, en el seu cas,
hagin d’aportar els beneficiaris.
e. Termini i forma de justificació.
Per alta part, les transferències de crèdits de qualsevol classe, en virtut del que estableix
l’article 180.1 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l’article 41 del Reial Decret 500/1990,
pel qual es desenvolupa el capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, estaran subjectes
subjectes a les següents limitacions:
a. No afectaran els crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
b. No es poden minorar els crèdits que hagin estat incrementats amb suplements o
transferències, excepte quan afectin crèdits de personal, ni els crèdits incorporats
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com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de pressupostos
tancats.
c. No han d’incrementar crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin
estat objecte de minoració, excepte quan afectin crèdits de personal.
personal.
Les anteriors limitacions no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixin als
programes d’imprevistos i funcions no classificades ni s’aplicaran quan es tracti de
crèdits modificats com a conseqüència de reorganitzacions administratives aprovades
pel Ple.
7. Per part de la Intervenció General s’ha emès un informe favorable.
Normativa aplicable

1. Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
2. Els articles 179 i 180 del Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
3. Article 42, 173 i 175 del Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les
entitats locals aprovat pel Reial
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
4. Article 21.1.f) i 22.2.a), e) i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
5. Els articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
capítol I del títol
ítol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de Pressupostos.
6. L’Ordre EHA / 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
7. El que disposen les bases d’execució
d’e
del Pressupost per a 2017.
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment la modificació del pressupost vigent d’acord amb el detall del
punt 3r. de la relació de fets.
2. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el tauló d’edictes
electrònic
trònic de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, pel termini de
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-ho
examinar
i presentar
reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini
rmini no s’haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.
resoldre

El Sr. Morales diu que es remet a l’informe que es va fer en el seu moment, però que per
explicar-ho
ho i si cal es respondran les preguntes
preguntes que facin falta, explica que a Vilassar hi ha
dues colles de cultura popular que són les principals, la Gegantera i els Diabòlics Anònims,
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que en els darrers anys, per la situació municipal, es va haver de ser molt austers i s’ha
forçat a no poder oferirr cap mena d’ajut públic a aquestes colles, que s’han buscat la vida
per poder mantenir un ritme d’activitat que ha anat creixent en tots aquests anys, però que
prou feina tenien per mantenir les seves activitats, i que el que no han pogut fer és actuar
sobre
bre el que és la reparació o per evitar la degradació del material que necessiten, com el
remolc, les figures, etcètera.
Comenta que tot aquest material s’ha degradat, i que ara s’ha arribat a un punt en què el
remolc, indispensable per poder moure els gegants
gegants i assistir a les trobades en representació
municipal, s’ha trencat, perquè era un dels més antics que hi havia. Explica que s’havia
aconseguit allargar-li
li la vida útil molts anys però que ara ja no ho poden fer, i per aquesta
necessitat d’adquirir un nou remolc, aquest cop l’ajuntament no pot assumir el 100 per cent
del cost com el cop anterior, la colla tampoc ho ha demanat sinó que han demanat una
ajuda que és de rigor fer-la,
la, i per a la resta s’ha demanat col·laboració a establiments i
empreses municipals,
icipals, i que els consta que han pogut sufragar més de la meitat del cost del
remolc, i que el que quedi es cobrirà amb l’activitat de la pròpia colla.

El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Vista la proposta de la Colla i la memòria de la Regidora que consten en l’expedient,
només vull corroborar el que s’hi diu.
Es cert que el remolc és dels primers que es van fer servir per transportar els gegants i a
hores d’ara, després de 21 anys, deu ser el més antic amb circulació.
Aquest vehicle, el vam adquirir quan jo n’era el President i Cap de Colla i ens el van fer
d’una manera especial a un taller de Sant Celoni, i tant el Jose Carmona, que ens va deixar
fa poc, com el Bertomeu, l’Andreu, en Miquel, en Santi i altres de la colla, vam anar
dissenyant el model de la carcassa que per sort ha durat tants anys... el cost va ser baix i el
rendiment, com es pot veure molt alt... Siguin aquestes paraules de record un agraïment a
la feina de tanta gent anònima que fa tantes coses pel seu poble al llarg de la seva vida.
Disposar d’un mitjà de transport propi és fonamental per la colla de geganters i per tant és
necessari per a la seva activitat, i el cost actual d’aquest remolc completament elaborat per
industrials és veritablement inabastable
inabastable per una entitat que no obté guanys en la difusió de
la cultural popular de carrer.
Per això estem completament d’acord que es col·labori amb la màxima quantia econòmica
possible per part de l’Ajuntament i votarem a favor de la modificació proposada.
propo
Proposem també que a nivell institucional es col·labori amb el màxim suport a la Colla de
Geganters alhora de buscar ajuts i aportacions complementàries del mon industrial,
comercial i particular per poder fer front a la totalitat del cost del remolc.”
remolc.”

60

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Da
Secretaria
La Sra. Álvarez manifesta que votaran a favor de la modificació de crèdit perquè és una
urgència i una necessitat per la colla gegantera, que li sembla bé que l’ajuntament recolzi
les entitats de cultura popular del poble, i dóna molts ànims per trobar
tro
la resta de
finançament per al remolc, i insta els comerços i les empreses perquè hi ajudin. Anuncia el
seu vot favorable.

La Sra. Martín-Moreno anuncia el seu vot positiu, i diu que no sabia per a què ho
necessitaven però que li sembla clar el motiu.
motiu

La Sra. Bosch diu literalment que “nosaltres entenem que la colla de Geganters és una de
les entitats més lligades a la identitat del poble, i estem d’acord amb què en casos de
necessitat, l’ajuntament hi col·labori. Per tant, hi estem a favor.”

El Sr. Paco agraeix el suport rebut de tothom, del Pau Morales, del Xavier, i que han trobat
predisposició des del primer moment, i que veure que ha generat consens en tots els grups
és satisfactori, i reitera els agraïments a tothom que hi col·labora com els comerços i les
empreses. Explica que mai han anat a demanar res, i que si ara ho demanen és perquè ho
necessitaven.

L’alcalde els dóna les gràcies perquè la festa major en bona part sempre depèn dels
geganters, i els agraeix la paciència d’haver aguantat
aguantat al ple fins aquest punt, i agraeix
també la presència del públic. Insta a tothom a veure les festes.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

11.- Moció referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a la
millora dels serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000104
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Moció referent a la reinversió del superàvit a l'administració local per a la millora dels
serveis públics i l'execució d'inversions prioritàries.
Relació de fets
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1. L’entrada en vigor l’any 2012 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera va suposar per als municipis una evident pèrdua
d’autonomia en la gestió dels seus recursos. D’una banda l’estabilitat
pressupostària, entesa com l’equilibri entre ingressos i despeses no financers, va
suposar una forta restricció en els primers anys de consolidació
consolidació dels comptes
municipals. D’altra banda, la prioritat absoluta del pagament d’interessos i deute
públic, derivada d’una modificació de la Constitució que posava els interessos
dels bancs per davant de l’interès públic. Finalment, una vegada consolidat
cons
l’equilibri pressupostari i la reducció de l’endeutament, els ajuntament es troben
amb la restricció de la regla de la despesa que limita l’increment dels pressupostos
municipals al creixement de l’economia en termes de PIB, malgrat que la pròpia
evolució
olució de l’economia ha provocat un increment d’ingressos que podrien ser
retornats a la ciutadania.
2. Si bé l’Autoritat
Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix
aquesta norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de
creixement econòmic per utilitzar-los
utilitzar los en etapes de recessió, entenem que la
recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les
economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de
seguir aportant recursos per donar resposta
resposta a les nombroses necessitats socials
existents, així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i
l’activitat econòmica.
3. D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic
sense considerar el pes de la despesa
despesa pública que assumeixen els diferents nivells
d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les
comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza
dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la regla
regla de la despesa provoca que
acumulin superàvits estructurals que després serveixen per compensar
l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
4. La conseqüència de tot plegat és que els ajuntaments porten cinc anys consecutius
acumulant
nt superàvits que després només poden destinar a reduir endeutament o bé
tenir-los
los aturats als bancs. L’any 2016 el superàvit de les administracions locals
va ser 7.083 milions d’euros, un 0,64% del PIB.. La suma dels superàvits dels
cinc darrers exercicis és gairebé de 26.000 milions.
5. El projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017, aprovat pel Consell
de Ministres, no incorpora canvis en la destinació del superàvit de les entitats
locals, conservant només el petit marge per a inversions financerament
financerament sostenibles
i amb l’agreujant que no serà d’aplicació fins que no s’aprovi de manera definitiva
el pressupost, previsiblement al mes de juny.
6. Si bé és necessari adoptar una mínima disciplina en matèria d’estabilitat
pressupostària per evitar els excessos d’altres èpoques, també entenem que
aquestes normes han de ser proporcionades i coherents amb la situació
econòmica de cada ajuntament.
ajuntament. En aquest sentit, reivindiquem que els
ajuntaments que compleixen els requeriments en matèria d’endeutament i tinguin
t
romanent de tresoreria positiu puguin utilitzar lliurement els seus superàvits i
posar-los
los a disposició de la ciutadania,
ciutadania, ja sigui en forma de polítiques socials,
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promoció econòmica i ocupació o bé per dur a terme aquelles inversions
necessàries per al municipi.
7. Atès que l’any 2016 les administracions locals van obtenir un superàvit de 7.083
milions d’euros, un 0,64% del PIB, i acumulen cinc anys consecutius de
superàvits.
8. Atès que el conjunt d’administracions locals ha reduït considerablement el seu
volum d’endeutament i gairebé el 50% dels municipis tenen deute zero.
9. Atès que el projecte de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2017 no
incorpora canvis en la destinació del superàvit de les administracions locals i que
el marge per a destinar a inversions financerament sostenibles es veurà molt
condicionat per l’endarreriment en l’aprovació definitiva dels pressupostos de
l’Estat.
Per tot l’exposat, els grups sotasignants proposen d’adopció dels següents
Proposta d’acords

Primer. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi, de manera urgent, que els ajuntaments
puguin reinvertir, sense cap limitació, els superàvits resultants de la liquidació del
pressupost 2016 i que aquesta reinversió no computi en els càlculs per al compliment
de la regla dee la despesa ni l’estabilitat pressupostària.
Segon. Instar al Govern de l’Estat que autoritzi als ajuntaments amb una ràtio
d’endeutament inferior al 60% sobre els ingressos corrents a fer ús del romanent de
tresoreria per a l’execució d’inversions prioritàries,
prioritàries, sense que aquestes computin en
els càlculs per al compliment de la regla de la despesa ni l’estabilitat pressupostària,
computant només la previsió de despesa estructural que pugui comportar la inversió.
Tercer. Cercar les eines que permetin retornar
retornar aquests recursos a la ciutadania, en forma
de millors serveis públics i inversions prioritàries, garantint la sostenibilitat de les
finances municipals.
Quart. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a
l’Associació Catalana
lana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Ens afegim a la moció, tal i com vam dir a la Comissió informativa, ja que
qu en la proposta
no se’ns va poder aclarir si es tractava de la moció institucional de l’Associació catalana i
la Federació de municipis de Catalunya i la Federació espanyola de municipis i provincies.
Entenem doncs que és la mateixa, ens hi sumem a la proposta
proposta i hi votarem a favor.”
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El Sr. Oliva diu que és una moció declarativa per un tema que està impulsant tot el
municipalisme, i que del que es tracta és de sumar ràpidament perquè s’estan tramitant els
pressupostos de l’Estat en aquesta qüestió, i que
que per tant, proposen aprovar-la
aprovar i que faci
camí.

El Sr. Cusidó diu literalment que “ens afegim a la moció, tot i que com vaig dir a la
comissió informativa, a la proposta no se’ns va poder aclarir si es tractava de la moció
institucional de l’Associació Catalana i la Federació de Municipis i la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies, entenem que és la mateixa, ens sumem a la proposta i hi
votarem a favor.”

El Sr. Miralles diu simplement que hi votaran a favor.

La Sra. Martín-Moreno diu que votarà en contra perquè han sigut un ajuntament molt
endeutat, i que si hi ha uns mínims diners s’ha de fet una mica de guardiola, i que no es pot
tornar enrere i no poder pagar els proveïdors, i que per tant, hi votarà en contra.

El Sr. Oliva vol aclarir que una altra moció que ha sortit és pràcticament igual encara que
una és més rica que l’altra en matisos, però que la feina és la mateixa.

La Sra. Bosch diu literalment que “de fet, el grup socialista català també és impulsor
d’aquesta demanda,
nda, i per tant, compartim la moció, tot i que en el nostre cas, al nostre
municipi només és una declaració d’intencions cara al futur, atès que en l’actualitat els
comptes no preveuen pas un superàvit. És fonamental que els ajuntaments amb comptes
sanejatss i amb superàvit puguin realitzar actuacions que estimin prioritàries, tant
d’inversions de caire social com altres inversions. En el cas nostre, en tot cas, potser ens
podríem dedicar a arreglar una miqueta o d’una vegada els carrers del nucli antic, i
finalitzar
inalitzar les obres que van quedar a mitges, com les del carrer Sant Genís, en què només
es va fer una vorera del carrer, entre d’altres. Per tant, hi estem a favor.”

El Sr. Oliva vol matisar que porten quatre anys amb superàvit, que aquest any és d’1 milió,
mi
encara que els deuen i no estan en caixa, però que és aquesta la realitat.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, PDeCAT, CUP i PSC i un vot en contra de la regidora del PP.
A continuació see sotmet la votació de la urgència de la incorporació de la moció i s’aprova
per 10 vots a favor dels regidors d’ARA VILASSAR, CUP i PSC 2 vots en contra dels
regidors del PDeCAT i una abstenció de la regidora del PP.
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12.- Encomana del servei de transport
transport i suport a la Brigada Municipal a la societat
VISERMA, SLU
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000112
Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Encomana del servei de transport i suport a la Brigada Municipal a la societat VISERMA,
SLU
Relació de fets

Primer. Arran de la providència d’alcaldia de 7 d’abril del corrent, el secretari emet
informe jurídic al respecte del procediment i règim aplicable per a dur a terme l’encomana
de gestió del servei de transport i suport a la Brigada Municipal a la societat VISERMA,
SLU.
En aquest informe, de data 10 d’abril del corrent que consta en l’expedient i es dóna per
reproduït, s’analitza el règim jurídic aplicable; la naturalesa del servei que es vol
encomanar; els requisits de l’encomana de gestió i del procediment administratiu a instruir;
l’òrgan competent per adoptar-lo;
adoptar lo; el contracte programa vigent de VISERMA, SLU i el
servei que es vol encomanar; del compliment dels requisits per a l’encomana per part de la
societat municipal; de la successió d’empresa en la prestació del servei
servei i dels efectes de
l’encomana; de l’oferta per a l’adquisició del vehicle que actualment presta el servei; de la
vinculació material en la successió d’empresa entre la prestació del servei de recollida de
residus voluminosos i la prestació del servei de transport de la Brigada Municipal i, per
últim, les conclusions.
Així mateix, l’informe també dóna compte que actualment el servei de transport a la
Brigada Municipal es presta a través d’un contracte administratiu de serveis formalitzat
amb el senyor
or Antoni Llobera Pons. En concret, l’esmentat contracte de serveis signat
amb el Sr. Llobera diferencia dues prestacions:
1.
2.

Recollida i transport de voluminosos i de residus d’abocaments il·legals.
Recollida i transport de materials de la Brigada Municipal.
Municipa

El servei objecte d’aquest expedient, segons consta en l’informe del secretari general, no
té la condició de servei públic en contraposició al servei de recollida de voluminosos, que
sí té naturalesa de servei púlbic.
Segon. L’encomana de gestió és un negoci jurídic pel qual l’ens local, l’ajuntament de
Vilassar de Dalt en aquest cas, encarrega a una entitat mercantil, en aquest cas VISERMA,
SLU, la gestió d’un servei propi, en aquest cas, el servei de transport i suport a la Brigada
Municipal a la societat VISERMA, SLU.
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La normativa reguladora de l’encomana de gestió ve únicament prevista en l’article 4.1.n) i
24.6 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 13 de novembre.
Tercer. Els
ls Estatuts de la societat municipal de capital íntegrament local Viserma, Serveis
i Manteniments SLU, estableixen al seu article 3er que l’objecte social consisteix, entre
d’altres, en la realització dels serveis de competència municipal susceptibles de ser
s
gestionats en forma de societat mercantil.
Així mateix, consta en l’expedient el certificat de l’acord adoptat per Junta General de
VISERMA, SLU en sessió
essió extraordinària de data 22 de desembre de 2015 per la qual
s’aprova la modificació de l’article primer
primer dels seus estatuts pel qual es reconeix a
VISERMA, SLU com a mitjà propi i servei tècnic de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, a
efectes de l’aplicació de l’article 24.6 i 4.1.n) del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
Quart. Arran de la instrucció del procediment, segons mandat de l’esmentada provisió
d’alcaldia de 7 d’abril, s’ha emès el document anomenat “PLEC DE CONDICIONS
TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES DE L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI
DE TRANSPORT I SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL
MUNICIPAL A LA SOCIETAT
VISERMA, SLU”, redactat per l’arquitecte tècnic municipal, el secretari i l’interventor de
l’ajuntament.
Consta també en l’expedient l’informe emès pel tècnic de VISERMA, SLU, i el de
l’interventor accidental que es donen per reproduïts.
reproduïts
Cinquè. És el ple municipal l’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord, en
compliment del que preveu l’article 22.2.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de
règim local. En aquest mateix sentit es pronuncia l’article 52.2.g) del Text refós
refó de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
L’article 47 LBRL estableix els acords que han de ser aprovats pel Ple municipal amb un
quòrum qualificat de majoria absoluta. Dins dels supòsits previstos no és troba la
determinació de la forma de gestió dels serveis públics. Així doncs, l’acord quedarà
aprovat per majoria simple, essent el número de vots favorable superior al número de vots
desfavorables del nombre legal de membres electes del consistori.
Sisè. Per tot el que s’ha exposat, s’eleva
s’eleva al Ple una proposta de modificació del contracte
programa dels serveis gestionats per l’empresa municipal VISERMA, SLU consistent en
incorporar la prestació d’aquest servei com un nou annex amb referència “I/5-13
“I/5
SUPORT
TRANSPORT BRIGADA” del seu contracte
con
programa.
Així mateix, per efecte de l’encomana, caldrà procedir a la disposició de les despeses que
consten en la part dispositiva de la proposta.
Altres efectes d’aquesta encomana, en concret, la subrogació del personal i l’adquisició del
vehicle per a proveir al servei, així com la liquidació del “Contracte de serveis de recollida
i transport de determinats residus i altres serveis de transport amb l’ajuntament de Vilassar
de Dalt”, formalitzat amb el senyor Antoni Llobera Pons ja venen establerts en la proposta
d’acord per a l’encomana de la gestió del servei públic de recollida de voluminosos.
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En conseqüència, no procedeix la reiteració dels efectes
efectes jurídics que es deriven d’aquell
acord en el benentès que s’aprovi pel Ple municipal.
Fonaments de dret

- Els articles 22.2.f), 47.1, 85, 85.bis i 85.ter de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del Règim Local (LRBRL)
- Els articless 95 i 97 el Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de Règim
Local aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
- Els articles 4.1.n) i 24.6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat
per Reial decret
et Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP)
- Els articles 158 i següents del Decret 179/1995, de 23 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS).
- La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques (LPCAP), i Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
(LRJSC).
- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les Administracions
Públiques de Catalunya. (LRJPACCat).
- L’article 44 de l’Estatut dels Treballadors.
- L’article 9.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, en relació a la publicitat a donar en el Portal de la
Transparència sobre la forma de gestió de les funcions públiques municipals.

Proposta d’acord

Primer. Aprovar el “PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES DE
L’ENCOMANA DE GESTIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT I SUPORT A LA
BRIGADA MUNICIPAL A LA SOCIETAT VISERMA, SLU”, pel qual s’estableix el
règim jurídic, tècnic i econòmic de l’encomana de gestió esmentada.
esmen
Segon. Encomanar el servei de transport i suport a la Brigada Municipal a la societat
municipal VISERMA, SLU.
Aquesta encomana s’exercirà d’acord amb les clàusules establertes en el plec de
condicions tècniques i administratives aprovat en l’apartat
l’apartat anterior d’aquest acord.
S’estableix el proper 1 de maig de 2017 com a data d’inici de l’efectivitat de l’encomana.
Si aquest canvi no resultés possible en la data prevista, l’empresa concessionària haurà de
continuar prestant el servei fins que aquest canvi no es produeixi.
Tercer.. Nomenar com a responsable administratiu del contracte d’encomana, i responsable
de la gestió ordinària del contracte a l’arquitecte tècnic municipal i, com a suplent en cas
d’absència, vacances o malaltia, al cap de l’Àrea de Territori d’aquest ajuntament.
Quart. Aprovar la modificació del “Contracte programa entre l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt i Viserma Serveis i Manteniments, SLU” consistent en afegir la prestació d’aquest
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servei com un nou annex amb referència “I/5-13
13 SUPORT TRANSPORT BRIGADA”,
del contracte programa, i les clàusules establertes en el plec de condicions tècniques i
administratives aprovat en l’apartat primer de la part dispositiva d’aquest acord.
Cinquè. Autoritzar i disposar un import de 39.009,83 euros per a la despesa del servei de
transport i suport a la Brigada Municipal per a l’exercici 2017, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2017-07-15320
15320-4490008
4490008 del vigent pressupost municipal.
Sisè. Notificar aquest acord al president de la mercantil VISERMA, SLU i emplaçar-lo
emplaçar a
dur a terme les actuacions necessàries per a la formalització i l’efectivitat de la modificació
operada en el “Contracte programa entre l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i Viserma
Serveis i Manteniments, SLU”.
Setè. Facultar l’alcalde de l’ajuntament, tan àmpliament com en dret sigui possible, per tal
de dur a terme els actes d’execució que resultin oportuns per a la materialització efectiva
del que s’estableix en el present acord.
acord al senyor Antoni Llobera Pons, a l’arquitecte tècnic
Vuitè. Notificar el present acord
municipal, al cap de l’Àrea de Territori, al cap de l’Àrea de Serveis Econòmics, al
Departament de Secretaria, i al Departament de Comunicació d’aquest ajuntament.
Novè. Publicar el present acord en
en el Portal de la Transparència de l’ajuntament, en
compliment del mandat establert en l’article 9.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La Sra. Llauró explica que és una de les parts que es presta des del servei de voluminosos,
una part de transport de suport a la brigada que no requereix canvi de modalitat perquès és
un servei auxiliar, però necessari per al dia a dia de l’ajuntament. Es tracta d’encomanar-lo
d’encoma
a VISERMA.

El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Com hem exposat en les mocions anteriors 3, 4 i 5, no estem d’acord amb aquesta
encomana per les causes ja exposades.
Afegir una particularitat de les anteriors, i es que aquest servei que s’encomana a Viserma,
no és un servei essencial i per tant, no s’hauria d’assumir com a gestió directe en el marc
legal de contenció de despesa de les administracions públiques.
Com en els casos anterior, entenem que la concessió està resolta i que no hi ha cap dret de
prestació ni d’absorció del servei perquè no és essencial, per la qual cosa, hi votarem en
contra i farem les accions oportunes que calgui.”

El Sr. Miralles anuncia ell seu vot favorable.
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La Sra. Martín-Moreno manifesta que hi votarà en contra per les coses exposades
anteriorment.

La Sra. Bosch manifesta el seu vot favorable.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots en contra dels regidors d’ARA
VILASSAR, CUP i PSC i 3 vots en contra dels regidors del PDeCAT i PP.
13.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de
2017.
Es dóna compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2017.

ntar dels Decrets d'Alcaldia.
14.- Assabentar

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2017AJUN000241 al D2017AJUN000388 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2017AJUN000241
D2017AJUN000242
D2017AJUN000243
D2017AJUN000244
D2017AJUN000245
D2017AJUN000246
D2017AJUN000247
D2017AJUN000248
D2017AJUN000249
D2017AJUN000250
D2017AJUN000251
D2017AJUN000252

01/03/2017
Renúncia llicència d'obres a la Parcel·la 10 del
PP12 - OMAJ20090000008
01/03/2017
Programes d'educació de l'escola infantil
03/03/2017
Pintar mural c/ Canyamar dia 4/3/17 a partir de les
10h
06/03/2017
Revisió taxa escombreries comercials per local
tancat
06/03/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Mestre Amadeu Vives, 24
06/03/2017
Designa de representació processal en el RCA
468/2016 Secció: E. PLASTICS CASTELLS SA
06/03/2017
Designa de representació processal en el Recurs
Contenciós Administratiu 6/2017-M.
M. Quotes 12PP
06/03/2017
Aprovar la relació de reposició de la Gent Gran
C00018
06/03/2017
Al.legació taxa servei recollida animals
06/03/2017
Sol.licita que no li cobrin la taxa d'escombreries, ja
que la fa una empresa particular.
06/03/2017
Baixa de la Taxa d'escombraries per tenir empresa
de recollida de residus.
06/03/2017
Sol.licita anul.lació de la liquidació per recollida de
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D2017AJUN000253
D2017AJUN000254
D2017AJUN000255
D2017AJUN000256
D2017AJUN000257
D2017AJUN000258
D2017AJUN000259
D2017AJUN000260
D2017AJUN000261
D2017AJUN000262
D2017AJUN000263
D2017AJUN000264
D2017AJUN000265
D2017AJUN000266
D2017AJUN000267
D2017AJUN000268
D2017AJUN000269
D2017AJUN000270
D2017AJUN000271
D2017AJUN000272
D2017AJUN000273
D2017AJUN000274
D2017AJUN000275
D2017AJUN000276
D2017AJUN000277
D2017AJUN000278
D2017AJUN000279
D2017AJUN000280

D2017AJUN000281
D2017AJUN000282

un gos caçador.
06/03/2017
rectificació decret 152/2017 a nom de Creaciones
Botones SL
06/03/2017
Cessió de material per a la celebració de la
setmana de la Ciència, el 17 de març de 2017, de 09:00 a 13:00 h.
06/03/2017
Ajut subministraments bàsics
06/03/2017
Renda mínima de subsistència
06/03/2017
renda mínima de subsistència
06/03/2017
renda mínima de subsistència
06/03/2017
renda mínima de subsistència
06/03/2017
RENDA MÍNIMA DE SUBSISTÈNCIA
06/03/2017
Subministraments bàsics
06/03/2017
Subministraments bàsics
06/03/2017
Subministraments bàsics
06/03/2017
Sol·licitud del Sr. Juan Roberto Miras del permís de
naixement, el de paternitat i la com-pactació
pactació del permís de lactància .
08/03/2017
Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal,
febrer de 2017
08/03/2017
APROVACIO LIQUIDACIONS FEBRER 2017
08/03/2017
Prèstec de consum.
08/03/2017
Sol.licitud de préstec.
08/03/2017
Designa de representació processal en el Recurs
Contenciós Administratiu , recurs ordinari 5/2017 F. quotes 12PP.
08/03/2017
Devolució de fiança de gestió de residus
resi
OMAJ2016000026.
08/03/2017
Devolució de fiança pels serveis urbanístics exp.
OMAJ2016000026.
08/03/2017
Devolució de fiança per la gestió dels residus
d'obres l'habitatge del c/ Av. Santa Maria, 35.
08/03/2017
Devolució de fiança d'obres relatives a l'habitatge
de l'Av. Santa Maria, 35
08/03/2017
Devolució de fiança d'obres OMAJ2014000021
08/03/2017
Devolució fiança gestió de residus obres
OMAJ2014000021
08/03/2017
Declaració cost real execució obres
08/03/2017
Compensació del pagament de la llicència d'obres
136/06 amb la llicència OMAJ2017000003.
08/03/2017
Declaració cost real de les obres relatives al carrer
Bernat Metge núm.22.
08/03/2017
Declaració del cost real de les obres del c/ Notari, 7
- c/ Sant Miquel, 13 (OMAJ2015000022)
08/03/2017
Autorització de despeses de partides amb
finançament afectat.
08/03/2017
de programari
08/03/2017

Pagament
agament urgent de la factura E2405 de llicències
Encàrrec de funcions i ampliació de jornada,
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D2017AJUN000283
D2017AJUN000284
D2017AJUN000285
D2017AJUN000286
D2017AJUN000287
D2017AJUN000288
D2017AJUN000289
D2017AJUN000290
D2017AJUN000291
D2017AJUN000292
D2017AJUN000293
D2017AJUN000294
D2017AJUN000295
D2017AJUN000296
D2017AJUN000297
D2017AJUN000298
D2017AJUN000299
D2017AJUN000300
D2017AJUN000301
D2017AJUN000302
D2017AJUN000303
D2017AJUN000304
D2017AJUN000305
D2017AJUN000306
D2017AJUN000307
D2017AJUN000308
D2017AJUN000309
D2017AJUN000310

D2017AJUN000311
D2017AJUN000312

transitòriament, per assumir les tasques de la gestió tècnica de la
deixalleria de la mancomunitat dels municipis de Premià
Pre
de Dalt,
Pre-mià
mià de Mar i Vilassar de Dalt al Sr. Josep Maria Gardell Laffite.
08/03/2017
Contractació de la Sra. Teresa Herrera Moreno en
substitució de la Sra. Ivette Trullols
08/03/2017
Adjudicació del contracte menor
men de serveis pera la
transcripció de les actes del ple municipal per a l'exercici 2017.
09/03/2017
Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2017, per transferència de crèdit entre partides.
09/03/2017
Aprovar les operacions de l'Ajuntament
09/03/2017
LIQUIDACIO PRESSUPOST AJUNTAMENT 2016
10/03/2017
Resolució Al.legacions, segons relació 17013282.
10/03/2017
Acord incoació segons relació 17013198.
10/03/2017
Pagament urgent Subvenció Espaifotogràfic
Revela't.
10/03/2017
Subministraments bàsics ENDESA
10/03/2017
AJUTS A L'HABITATGE
10/03/2017
Prestació econòmica. Submnistres bàsics
10/03/2017
Subministraments bàsics
10/03/2017
Lloguer
10/03/2017
Ajut al lloguer
10/03/2017
Suspensió usos industrials per la fabriicació de
formatges al c/ Salvador Espriu, 37
10/03/2017
Cessió material per a la caçotada que es farà als
jardins del Hopsital, el dia 16 de març de 2017.
10/03/2017
Cessió material per festa 19/3/2017
13/03/2017
Incoació expts segons relació 17011754
13/03/2017
Proposta sanció segons relació 17010843
13/03/2017
Acord incoació expts. segons relació 17010553
13/03/2017
Acord incoació segons relació 17009211
13/03/2017
Registre reservat
15/03/2017
Reposició bestreta Serveis Socials C00205 i
C00206
15/03/2017
Aprovar la relació de reposició C00223 de bestreta
de Serveis Tècnics.
15/03/2017
Pagament urgent del PJ Programes Educació.
15/03/2017
Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
15/03/2017
Aprovació dels plans pressupostaris a mig termini
2018-2020
15/03/2017
Aprovació de la llista definitiva d' admesos i
exclosos, del procés selectiu que té com a finalitat la provisió temporal
mitjançant comissió de serveis.2. Designació dels membres del
tribunal.1. Aprovació de la llista definitiva d' admesos i exclosos,
15/03/2017
Aprovació del Programa d'actuació, manteniment i
dinamització web/xarxes
xarxes socials de Turisme de l'Ajuntament de
Vilassar.
15/03/2017
Devolució de fiança de serveis urbanístics de l'obra
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D2017AJUN000313
D2017AJUN000314
D2017AJUN000315
D2017AJUN000316
D2017AJUN000317
D2017AJUN000318
D2017AJUN000319
D2017AJUN000320
D2017AJUN000321
D2017AJUN000322
D2017AJUN000323
D2017AJUN000324

D2017AJUN000325

D2017AJUN000326
D2017AJUN000327
D2017AJUN000328
D2017AJUN000329
D2017AJUN000330
D2017AJUN000331
D2017AJUN000332
D2017AJUN000333
D2017AJUN000334
D2017AJUN000335
D2017AJUN000336
D2017AJUN000337

D2017AJUN000338
D2017AJUN000339

al c/ Mn. Josep Mas, 35 (OMAJ2014000013)
15/03/2017
Preu públic per la prestació de serveis de la Gent
Gran de Can Rafart, Country - febrer de 2017
15/03/2017
Modificació impost escombreries carrer Clapes,3 ,
ja que hi han dos entrades.
16/03/2017
Acord incoació, segon relació 17014508.
16/03/2017
Declaracióó
cost
real
de
les
obres
OMAJ2014000021
17/03/2017
Cessió de material per festa del club el dia
19/3/2017 a les pistes d'atletisme.
17/03/2017
Cessió material per exposició escola 31/03/2017
20/03/2017
Declaració
laració del cost real d'obres, Camí de la Costa,
9.
20/03/2017
Modificació dates exposició a l'Estrella Memòria
Històrica del 20/4/17 al 06/05/17
20/03/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al Camí Elena, 2-4 2n. 7a.
20/03/2017
Permís per instal·lar parada informativa el dia
18/3/2017 al carrer Sant Josep Oriol 15.
20/03/2017
Arxiu suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Pep Ventura, 24
20/03/2017
Aprovació del conveni de col·laboració amb
Matinée 2000, SL per al Festival Revela'T per a 2017.
20/03/2017
Ratificació decret D2017AJUN000174 d'inici de
procediiment de protecció de la legalitat urbanísitica i suspensió
provisional i immediata d'obres sense llicència al c/ Orfeó Català, 31
20/03/2017
Aprovar els cànons de concessió de Sorea pel
2016
20/03/2017
Transport
20/03/2017
renda mínima de subsistència
20/03/2017
Renda mínima de subsistència
20/03/2017
Ajut subministraments bàsics
20/03/2017
Prestació econòmica
20/03/2017
Renda mínima de subsistència
20/03/2017
Preu public Serveis Esportius Can Banus, març
2017
20/03/2017
Taxa Servei de Teleassistencia, 1r. trimestre 2017
20/03/2017
Taxa Servei Atenció Domiciliària, febrer de 2017
20/03/2017
Taxa per Assistència al Casal del
de dia, febrer de
2017
20/03/2017
Adjudicació del contracte menor de serveis per a
l'execució del Programa d'actuació de manteniment web/xarxes
socials de Turisme de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
20/03/2017
Contractacióó laboral temporal com a auxiliar
administrativa.
21/03/2017
Ús pèrgola can Rafart per festa infantil dia
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D2017AJUN000340
D2017AJUN000341
D2017AJUN000342
D2017AJUN000343
D2017AJUN000344
D2017AJUN000345
D2017AJUN000346
D2017AJUN000347
D2017AJUN000348
D2017AJUN000349
D2017AJUN000350
D2017AJUN000351
D2017AJUN000352
D2017AJUN000353
D2017AJUN000354
D2017AJUN000355

D2017AJUN000356
D2017AJUN000357
D2017AJUN000358
D2017AJUN000359
D2017AJUN000360
D2017AJUN000361
D2017AJUN000362
D2017AJUN000363
D2017AJUN000364
D2017AJUN000365
D2017AJUN000366
D2017AJUN000367

01/04/2017 de 11 a 14h
21/03/2017
pagamen t a justificar tanques Can Jaumetó
21/03/2017
Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
22/03/2017
Modificació de les àrees, atribucions i delegacions.
22/03/2017
Proposta de sacnió segons relació acord incoació
n. 17015792.
22/03/2017
Recurs reposició expt. 160010615
22/03/2017
Al.legació a la denúncia de trànsit 160012657,
vehicle 9457JLN.
22/03/2017
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 160012713 i vehicle 3144DKS.
22/03/2017
Recurs de reposició contra la sanció amb número
d'expedient P160995796.
22/03/2017
Al.legació a la denúncia de trànsit 160010833 i
vehicle 6029-CMH
23/03/2017
24/03/2017
PAGAMENT URGENT ITOWALL SIGNALS
24/03/2017
Delegació d'autorització de celebració de matrimoni
civil a favor de la regidora M. Lluïsa Ruhí Planas.
24/03/2017
Subministraments bàsics
24/03/2017
Adhesió al nou quadre de classificació documental
document
municipal (QDCM)
24/03/2017
Cessió de material per celebració dinar de
germanor dia 21/4/2017
24/03/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència - Cananització de noves línies subterrànies de Mitja Tensió
Tensi
25 kV, Camí de la Costa.
24/03/2017
Devolució fiança per la gestió de residus de les
obres de l'exp. OMAJ2016000015
24/03/2017
Devolució de fiança serveis urbanísticc llicència
d'obres OMAJ2016000015.
24/03/2017
Ordre d'execució c/ Sauló d'en Roure, 6 i 8
24/03/2017
Serveis extraordinaris Febrer 2017
24/03/2017
Serveis especials brigada mes de febrer de 2017
28/03/2017
Expedient de baixes en període recaptació executiu
28/03/2017
Expedient de baixes en període de recaptació
executiu
28/03/2017
Sol.licita retorn quantitat embargada en concepte
d'IBIS exercicis 2012 a 2014 i taxa residus
28/03/2017
Aprovar
ovar la relació C00207 de bestreta de Serveis
Socials
28/03/2017
Arxiu ordre d'execució al polígon 6 - parcel·la 43
28/03/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Barcelona, 4 2n. 3a.
28/03/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Tarragona, 47.
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D2017AJUN000368
D2017AJUN000369
D2017AJUN000370
D2017AJUN000371

D2017AJUN000372
D2017AJUN000373
D2017AJUN000374
D2017AJUN000375

D2017AJUN000376
D2017AJUN000377
D2017AJUN000378
D2017AJUN000379
D2017AJUN000380
D2017AJUN000381
D2017AJUN000382
D2017AJUN000383
D2017AJUN000384
D2017AJUN000385
D2017AJUN000386
D2017AJUN000387
D2017AJUN000388

28/03/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Orfeó Català, 15
28/03/2017
Arxiu exp. DIUR2017000026
28/03/2017
Contractació de cuinera de la Llar d'infants per
substitució.
28/03/2017
Llicència d'obres menors per reforma interior
d'habitatge del carrer Manuel Moreno, 132 1r. i modificació de finestra
façana.
28/03/2017
Arxiu exp. DIUR2017000030 possibles obres sense
llicència al c/ Balears, 1-3
28/03/2017
Suspensió cautelar i immediata obres sense
llicència al c/ Mare de Déu del Carme, 22.
30/03/2017
Cessió material per torneig
ig mini Setmana Santa dia
16/4/2017
30/03/2017
Inici procediment de restabliment de la legalitat
urbanística per obres sense llicència (substitució de fusteria exterior)
al Camí de Mataró, 1 A 4r. 2a.
30/03/2017
Renúncia llicència d'obres OMAJ2016000030 al c/
Manel Ventura Campeny, 4
30/03/2017
Ratificació decret D2017AJUN000204 de suspensió
cautelar i immediata d'obres sense llicència al c/ Joan Peiró i Belis, 6
30/03/2017
Cessió de material
ial per exposició treballs alumnes
des del 6 d'abril al 2 de maig.
30/03/2017
Arxiu exp. DIUR2017000027 d'obres sense llicència
al c/ Avi Riera, 5 2n. 2a.
31/03/2017
Expedient de baixes en període de recaptació
executiu
31/03/2017
Expedients de baixes en període de recaptació
voluntari
31/03/2017
Recurs rebuts escombreries comercials 2015 i
2016
31/03/2017
BONIFICACIO OBRES PER MINUSVALIA
31/03/2017
Recurs relatiu al cobrament de l'IBI amb dades
cadastrals de la superfície errònies.
31/03/2017
Aprovació del Pla de Tresoreria exercici 2017.
31/03/2017
Ordre d'execució a les parcel·les del c/ Camp dels
Hermanos, 10-12-14-15-17-19-21
31/03/2017
Baixa de dues reserves del domicili del c/ Pompeu
Fabra núm. 18
31/03/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència a l'Av. Comtal, 3

A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats
dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2017MUSE000003 al D2017MUSE000006 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
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D2017MUSE000003
D2017MUSE000004
D2017MUSE000005
D2017MUSE000006

08/03/2017
Aprovar les operacions
racions del Museu
15/03/2017
liquidació pressupost organisme autònom del
museu arxiu corresponent a l'exercici 2016
24/03/2017
Liquidació pressupost organisme autònom del
muse arxiu corresponent a l'exercici 2016
28/03/2017
Aprovar la reposició de bestreta C00108

A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2017TEAT000009 al D2017TEAT000014 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2017TEAT000009
D2017TEAT000010
D2017TEAT000011
D2017TEAT000012
D2017TEAT000013
D2017TEAT000014

01/03/2017
sol.licitud de consttució d'una bestreta de caixa fixa
per Consorci la Massa
06/03/2017
Aprovar les operacions del Teatre.
08/03/2017
Aprovar les operacions del teatre.
09/03/2017
Expedient 03 de modificació del pressupost de
l'exercici 2017 per generació de crèdit.
17/03/2017
Modificació de crèdit 2 per generació de crèdit
cinquè concert de música clàssica.
20/03/2017
Liquidació pressupost 2016 Teatre de la Massa

15.- Precs i preguntes.

Precs
El Sr. Cusidó en nom del PDeCAT, literalment formula els precs següents:

“
1- La setmana passada, vaig venir a fer unes gestions a la policia i no hi havia ningú en
tota la tarda ni la nit. De fet, hi havia els dos cotxes a la porta, la llum encesa de les
oficines, les cortines tirades, la llum de recepció apagada i les portes tancades
tanca
amb el
passador. I per mes que trucaves, no sortia ningú, al final el dijous, poc abans de la
Comissió informativa, hi vaig poder accedir i em van explicar que hi ha dies sense
agents i altres amb un sol efectiu i que ells fan el que els manen. DEMANEM COM A
PREC, que poseu remei a aquesta situació de manera urgent perquè es una desatenció
ciutadana greu amb tots el problemes que ja hi ha d’inseguretat i a més amb la Festa
Major que comença demà.
2- El ple passat, us vam proposar de fer una petita rotonda en la cruïlla de la Riera Salvet
amb Avda. Sta. Maria, carrer Angela Parera i Camí de la Cisa, per poder canalitzar
adequadament el trànsit de la zona, que cada vegada és més intens ja que conflueixen
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vehicles de 5 direccions possibles, i que això passa des
des que es va reordenar el sector
muntanya. Ens vàreu dir que no, que no hi cabia, tot i que vam analitzar l’espai per
poder fer la rotonda i és més gran que el que hi ha al davant del Sorli, per la qual cosa,
insistim que podria ser la solució a aquest espai,
espai, independentment que es facin
actuacions de reducció de velocitat al tram del Camí de la Cisa o la Riera. La solució
que vàreu adoptar a posteriori, es posar un stop al sector muntanya de la Riera Salvet,
pintat a terra i amb una senyal vertical provisional
provisional en una tanca. Alhora de la veritat,
tothom es salta l’stop, posant encara en major perill els vehicles que circulen amb la
prioritat ara regulada. INSISTIM A DEMANAR COM A PREC, que es faci un estudi
tècnic de la proposta d’incorporar una petita rotonda
rotonda a la cruïlla esmentada, i un estudi
per aplicar reductors de velocitat en tot el tram, perquè entenem que es un tema molt
urgent i perillós que fa que els veïns del sector estiguin amoïnats i amb raó, i els
conductors es trobin en una situació de major risc sobrevingut.
3- Aquest passat pont de setmana Santa, del 14 al 16 d’abril es va celebrar un cop mes a
l’Illa Fantasia el 11è Festival International Dub Gathering, de Reggae,
Reggae de cultura
Sound system,, amb artistes del dub,, en el qual i com es pot observar a la propaganda,
disposava de 4 escenaris, dos indoor i dos outdoor, que en definitiva, van ser utilitzats
sense interrupció des de les 12 del migdia fins a les 5 de la matinada durant els dies del
concert, amb un ple a vessar, una posta en escena espectacular
espectacular i una barbaritat de vats
de so que van acabar amb la paciència del veïnat de Les Oliveres i d’altres nuclis del
voltant. Aquest episodi es repeteix any rere any i cada vegada que presentem la queixa
a l’equip de Govern demana comprensió i que el proper
proper any o gestionaran millor i
aquest any, no arriba mai... Per un moment fem un exercici d’empatia i posem-nos
posem
a la
pell d’un veí de les Oliveres o del Barri Cotet, que esperes la Setmana Santa amb
candeletes per poder descansar i carrega piles fins les vacances,
vacances, i la cruel realitat es que
et trobes immers en un macrofestival que el tens nit i dia posat a casa, que et treu de
polleguera i et posa de mal humor, que vulnera la ordenança de sorolls, la de
convivència ciutadana, i que a més quan ho denuncies als
als mossos d’esquadra, et diuen
que tenen autorització municipal, i quan truques a la policia local, ningú t’agafa el
telèfon i quan hi vas i surten del despatx tancat et diuen que ells no hi poden fer res...
Es dur, es una impotència continuada i una presa de pel que fa enfadar fins i tot al
ciutadà més tranquil... Això no és qualitat de vida..., la gent es mereix i té dret a poder
descansar, i des de l’equip de Govern esteu permeten situacions contraries a aquests
drets. Per això DEMANEM COM A PREC, que feu
feu complir la normativa de sorolls i
la d’espectacles i que defenseu els interessos de la ciutadania, per damunt dels
interessos de promotors de temporada. Que us poseu al costat dels ciutadans i que
acabeu amb els concerts de la discòrdia, ja sigui pel compliment
compliment de les normes o be
buscant el diàleg i el consens de les dues parts, pactant horaris de finalització
assumibles i nivells de soroll acceptables. Tos ens mereixem poder viure millor i aquest
hauria de ser l’objectiu teu com Alcalde.”

El Sr. Carlos manifesta que sobre el tema de la Policia, preguntarà què ha passat. Diu que a
vegades fan rondes a peu, i que potser que estiguin els cotxes aparcats i no hi siguin a dins,
però li pot assegurar que no hi ha hagut cap dia ni cap torn sense cap agent de guàrdia,
g
i
que sempre hi ha hagut com a mínim un agent treballant. Li agraeix que faci el prec perquè
així pot explicar públicament que demà comença un nou agent, dissabte un segon agent, i
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dimarts un tercer agent, i encara busquen un quart, i reitera que estan
estan treballant per millorar
la Policia local.

El Sr. Cusidó diu que d’això es tracta.

L’ alcalde vol precisar que en funció de les baixes i la intensitat implica un sobrecost, i que
es fa de manera que es pugui sostenir. També reconeix que és molt important,
im
que és un
servei essencial necessari i de proximitat, i que això implicarà que tothom té dret a baixa, i
que quan hi ha més de quatre baixes, ell sempre ha dit que no és una baixa mèdica sinó que
és una acció col·lectiva. Diu que és opinable però creu que cinc baixes no és una qüestió
mèdica.

El Sr. Morales manifesta, quant a la seguretat a la festa major, un apunt sobre la seguretat,
que porten més d’un any treballant-la
treballant la amb tots els agents, ambulància, ADF, Mossos,
Policia i empreses de seguretat
seguretat privada que són de rigor, i reafirma que està garantida la
seguretat en aquesta festa.
Quant a Can Salvet, diu que ells no actuen a la babalà, i que el que s’ha fet en el tram de la
macrocruïlla riera Salvet – Ángela Perera i avinguda de la Cisa, que no estava regulada ni
amb pintat viari fins fa poc més d’un any, ha sigut seguir els criteris del Pla local de
seguretat viària. Diu que es pot mirar de fer un estudi tècnic sobre la rotonda. Manifesta
que dins del volum de qüestions que hi ha ara mateix als serveis tècnics, s’ha de mirar com
encabir-ho,
ho, però que s’ho apunta per mirar-ho.
mirar

El Sr. Cusidó diu que si es mira el radi de gir de la rotonda, és superior al que hi ha a la
rotonda d’entrada del Sorli, i que s’ha de fer servir tota l’amplitud de l’espai
l’esp més gran,
però que podria ser una solució perquè els vehicles vinguessin en un sol sentit, i no com
ara, que vénen de cinc sentits diferents.

El Sr. Oliva manifesta que el festival d’Illa Fantasia no ha sigut tan desastrós com l’any
passat, però que Déu
éu n’hi do, que el cap de setmana estaven d’alcalde el regidor de
seguretat i ell i van haver de fer abaixar el so. Explica que dilluns passat l’alcalde va parlar
amb la propietat, que van dir que ells lloguen, però la responsabilitat és d’ells, van tramitat
tramit
els papers a corre-cuita
cuita però els van entrar però no és suficient, i avui hi ha hagut una
reunió dels tècnics per remodelar les condicions i mirar que això no es desmadri més.
Anuncia una reunió per a la setmana següent amb la propietat i els tècnics de l’ajuntament
per canalitzar tot això d’una vegada, perquè no pot continuar aquesta situació, i més perquè
en el fons es produeix la situació que ells no organitzen sinó que la lloguen a tercers, que
són els que van al seu aire, i això no és correcte.
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Diu que sí van aconseguir que aquell cap de setmana que no fos com el primer dia, però
que és insuficient, que se sentia des de dalt de tot el poble, perquè va pujar al terrat de casa
i se sentia, i parlant amb gent de Les Oliveres, tots deien que fatal. Manifesta
Mani
que això no
pot continuar, i diu que Illa Fantasia no és l’únic, que hi ha un altre cas que s’ha de mirar
com es canalitza, perquè ja no és només l’aglomeració de gent de determinades activitats,
sinó per sempre, perquè si es fa l’actuació amb la carpa
carpa destapada no és el mateix que ferfer
ho amb tapada, i que el volum de so ha de ser un o ha de ser un altre.

El Sr. Carlos manifesta que va parlar amb el propietari divendres i dissabte demanant
abaixar el volum, va dir que hi anava i que abaixarien el volum,
volum, tenen constància que el
van abaixar però que potser no suficientment com per evitar les queixes, però almenys no
era el mateix el primer dia que el segon.

El Sr. alcalde diu que quant als Mossos, depenen de la Generalitat i té competències sobre
aquest
st tema, i determina un conjunt de normatives que si es compleixen, tiren de manera
autònoma, com per exemple en matèria d’espectacles, la Generalitat és competent, encara
que això no expulsa la responsabilitat municipal, com ha dit el senyor Oliva. Diu que
qu Illa
Fantasia generarà activitat com podrà generar activitat altres equipaments o altres
esdeveniments, i que el que no es pot fer és que això sigui elàstic i barra lliure, i que per
tant, res més a dir sobre aquesta qüestió.
Diu que estarà interessat que cada vegada que algú digui i sigui personal de la casa que no
saben, que ells fan els que els manen, que siguin capaços d’expressar-ho
d’expressar ho així als seus caps
directes, perquè ells tenen unes instruccions i estan fetes per escrit i en aquest cas en
concret, si s’havia d’abaixar, s’abaixava i s’ha acabat la discussió. Que tot això que els
deien que clar, no sabem, no fem, no podem, és fals.

El Sr. Jordi manifesta que fa 35 anys que havia d’haver vingut perquè fa 35 anys que els
pateix, i que cada any és el mateix, encara que hi ha bones voluntats per part de tothom,
però que els que no dormen són ells. Diu que com més lluny molesta, però que és
insostenible
ble perquè et despertes a les 4 del matí. Es queixa que la música no era reggae, i
que són les excuses de sempre, com per exemple dir que estan proves de so, i que la Policia
els diu que l’ajuntament els ha donat permís per fer proves de so. Diu que va a Illa
I Fantasia
i parla amb els de la porteria, i li diuen que estan fent la festa. Reitera que això és cada any.
Diu que fa 25 anys va fer venir l’alcalde al carrer, i que quan faltaven dos minuts perquè hi
arribés van abaixar el volum, que un veí va trucar a Illa Fantasia per dir que l’alcalde ja
havia marxat, i que estant amb l’alcalde al carrer van posar la música a tota castanya. Es
queixa que això es cada any.
Explica que aquest any, quan va veure que ja començava la temporada d’Illa Fantasia, va
venir a la Policia, que d’entrada li van dir que no saben res dels horaris. Diu que entén que
després de 300 trucades han de contestar sempre el mateix, el primer dia, però que és el
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primer dia de cada any, i que no els culpa. Els va demanar que fossin a mesurar,
mesurar i li van dir
que no tenien sonòmetre. Manifesta que va pensar anar on vivia l’alcalde a posar la música
a tota castanya del cotxe, i com que no tenen sonòmetre, tampoc li podran dir res. Demana
que empatitzin amb ell perquè té un nen d’un any i mig i no dormia. Explica que són coses
que es diuen en calent, que evidentment no farà, però demana que es faci alguna cosa
perquè cada any és el mateix.
Diu que han parlat amb molts veïns i creuen que s’ha de fer alguna cosa, perquè comença
la temporada i no es pot
ot permetre, i reitera que porta 35 anys patint i sentint que això
s’arreglarà, i 35 anys sense dormir. Diu que no entra en el tipus de festa que fan, que li és
igual, però que no pot ser tres dies fins a les cinc del dematí. Diu que un dia es podria
aguantar,
tar, que tots tenen dret, que un veí un dia es pot queixar perquè es fa una festa a casa
i està a les 12 de la nit xerrant al jardí, però que és cada any i que porten 35 anys.
Explica que ell ve de Les Oliveres i que està a primera línia, al carrer Enric Morera. Vol
que tinguin consciència de com és, que quan era més jove ha arribat a ballar dutxant-se,
dutxant
amb les finestres obertes, perquè sentia perfectament els concerts. Diu que després se
n’anava de festa, però que ara ja no és el cas, i que això no pot continuar
continuar així, i que la
Policia digui que no pot fer res crea una impotència brutal. Diu que s’ha de llogar el
sonòmetre, que per la festa de l’any passat la Policia va rebre 300 trucades pel mateix
motiu, i que per això s’ha de fer alguna cosa.
Manifesta que ho demana amb desesperació, que són un país on ningú es queixa i que avui
han vingut, perquè ho sàpiguen, perquè si no tothom pot dir que no sap res. Diu que li ha
sobtat, que no sabia que existia Atenció Ciutadana, i que no ha sortit res. Diu que si la
l
Policia ha rebut 300 trucades, encara que no es facin per escrit, alguna cosa hi ha d’arribar,
i clar, veu que ningú diu res. Diu que com a ciutadà sobta que ningú digui res. Explica que
creu que Illa Fantasia té una contrapartida tan gran, que no se li poden tolerar segons
quines coses. Diu que ell treballa a Castellbisbal, on hi ha la fosa més important de
Catalunya, i que el poble està desesperat, però les compensacions que tenen a nivell de
poble són brutals, i que li agradaria saber quines contraprestacions
contraprestacions dóna la Isla Fantasía
perquè se li tolerin aquestes coses. Dóna les gracies per escoltar-lo.
escoltar

L’alcalde diu que el tema es resoldrà, que resoldre les coses completament és difícil, i diu
que el que no pot ser és que això sigui un model que s’ha anat
anat implementant, i que
l’equipament en sí genera activitat de lloguer, d’operadors que lloguen. Diu que si això és
un parell de vegades l’any, un parell de grans esdeveniments com el Summer, el Circuit
Festival i el Justo Molinero, seria una cosa que es pot suportar i que genera activitat i que
està admesa en dret, però que si això és sistemàticament és on tenen un problema, però
explica que és un problema perquè s’està generant una situació que ve a ser la que
antigament s’havia donat perquè hi havia uns operadors,
operadors, una activitat molt determinada fa
35 anys enrere, que després hi va entrar un model familiar, i que la preocupació ara és que
aquest model torni a ser bàsicament un model de gran format d’esdeveniments, que tampoc
dóna com per suportar-ho
ho sistemàticament.
sistemàt
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Manifesta que és cert que el primer impacte el reben els veïns, que ells viuen a Vilassar i
que ell en particular viu en un lloc on se sent, que no es que visqui fora de lloc per no saber
que passen coses. Comenta també que hi ha un element afegit de gestió, que després els
agafaran les dades si estan organitzats, perquè estiguin al cas, i que es posaran en contacte
amb ells, perquè els serveis de seguretat estan sempre treballant amb l’operador, i que
aquest és un element a tenir en compte. Diu que
que adquiriran el sonòmetre, encara que es pot
llogar a la Diputació, i diu que Illa Fantasia està partida per dos entitats públiques, els dos
municipis, Vilassar de Dalt i Premià de Dalt, i que han de treballar més conjuntament
aquest tema perquè es pot donar
donar la casuística que es concentri en algun moment soroll a
Premià de Dalt i l’impacte sigui a Vilassar de Dalt, i viceversa. Explica que l’escenari més
gran d’Illa Fantasia està en territori de Premià de Dalt, i diu que totes aquestes variables
s’han de sumar
mar per intentar afrontar tot això, i diu que no ho diu com a excusa per no fer,
sinó per incloure a l’hora de fer, per que si no es connecten totes aquestes variables o
estarien en fals.

El Sr. Jordi manifesta que la seva germana viu a Premià de Dalt i que també ho pateix, i
que la Policia local rep com a mínim les mateixes trucades que rep les de Vilassar de Dalt.
I el tema que és un canvi de model, reitera que ell porta 35 anys vivint-hi,
vivint hi, i que el canvi de
model l’ha vist molt poc, que hi ha moments en què s’accentua molt i altres en què baixa
una miqueta, però que estan a un nivell molt alt sempre. Diu que no entrarà en el tipus de
festes que fan, que no és cosa seva, però que el que sí que no pot ser el soroll. Diu que no
sap de qui és competència i si
si tenen dret a estar tres dies fins a les 5 del matí, o ha de ser
l’ajuntament qui els doni permís, però creu que no pot ser que hi hagi quatre dies de festa i
la processó s’hagi passat a casa. Reitera que no sap de qui és competència, si és
l’ajuntament qui
ui dóna permís per poder fer tres dies, i torna a dir que no sap quina
contraprestacions dóna l’Illa Fantasia, que no sap quina activitat genera per al poble, i que
paga els impostos com paguen tots. Diu que a qui genera és als promotors, que són els que
fan
an el gran negoci, però que per als ciutadans o l’ajuntament, dubta que sigui una gran font
d’ingressos. Demana si volen ser un Lloret.
Explica que el que vol que vegin és que han estat molts anys aguantant, i que ha vingut
avui perquè té un nen d’un any i mig i fins ara ha aguantat, però que la dona el volia matar
l’altre dia perquè és del Masnou, ha vingut a viure fa un any i no entén aquestes coses.
Reitera que han vingut per intentar fer alguna cosa per veure quina solució els donen. Diu
que s’han ajuntat
tat setmana santa i quatre dies, que pensava fer vacances i que no les ha
tingudes, perquè a les 4 del matí estava veient la tele, perquè si tanquen les persianes,
ressona, i si es deixen obertes, entra el so directe. Reconeix que del primer dia al segon el
e
so va baixar, però que no va baixar prou com per dormir.

L’ alcalde els dóna les gràcies i els diu que els passaran el contacte i aniran coordinats.

La Sra. Àlvarez en nom de la CUP formula el prec següent:
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1. Percentatge de nens futbol Vilassar.
Vilassar Pregunta
unta per saber quin percentatge de nens
i nenes del poble juguen a futbol a Vilassar.
2. Instancia de la piscina.
piscina Comenta que hi ha una noia que va entrar una instància
amb signatures de la piscina municipal, i demana que se li respongui, o quan se li
respondrà,
ndrà, perquè no se li ha respost.
Aprofita
profita per convidar a tothom a la festa major, que acaba el dilluns, faran molts actes
totes les entitats, i desitja bona festa major a tothom.

El Sr. Carlos diu que el tema del percentatge de nens i nenes que juguen a futbol ho han
demanat al club, i que els ha dit que dels 400 i escaig nens que tenen en el camp, un 30 per
cent són de Vilassar i un 70 per cent són de fora. Això és el que ens ha dit el club, que
q és
qui l’està fent servir.
Quant a les signatures, entona el mea culpa perquè l’informe dels tècnics està fet, falta que
ell afegeixi una cosa i la signatura, i espera que després de la festa major el tinguin.

L’alcalde afegeix que el percentatge és un problema evident perquè ells incorren en la
despesa pública. Sap que s’estan recollint signatures per canviar la gespa, i que els seus
usuaris, que acostumen a ser bàsicament nois, són el 30 per cent del conjunt. Diu que això
s’ha d’abordar i es farà a partir del dia 15, que és quan han quedat. Diu que no és qüestió
de comprar-se
se una boina, però que si convé ho farà cada vegada que s’hagin de dir
aquestes coses, perquè és ser del gènere tonto que la despesa pública que generes l’acabi
gaudint i reclamant-ne
ne millores una massa important d’altres municipis, que li mereixen tot
el respecte del món però que no són els que paguen els impostos al poble.

La Sra. Martín-Moreno en nom del PP formula el prec següent:
el mateix tema d’Isla Fantasia, perquè
1. Illa Fantasia.. Comenta que volia preguntar el
la gent li deia que la Policia no tenia per mesurar els decibels, i que ella no s’ho
podia creure, i va pensar a demanar-ho
demanar ho al regidor. Explica que la gent no va dormir
res i que la trucaven cada dia per veure què podia
podia fer, i que ella deia que l’única
que podia fer alguna cosa era la Policia.

Aprofita també per convidar tothom a les festes, que comencen divendres, i que gaudeixi
tothom d’elles i que es posin mides de seguretat i no passi com l’any anterior, encara que
qu ja
han dit que sí que succeirà, i desitja tenir unes bones festes.

La Sra. Bosch en nom del PSC formula el prec següent:
d’estacionament. Comenta que tenen entès que en zones establertes
1. Temps límit d’estacionament.
per a aparcament, el temps límit d’estacionament és de 15 dies. S’han habilitat
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noves zones, i voldríen saber quin control s’efectua, ja que es produeixen queixes
de vehicles estacionats de llarga durada.
2. Programa de la festa major d’aquest any.
any Entenen que els paràmetres de
sostenibilitat han d’abastar totes
totes les àrees de l’Administració, però en aquest cas, i
com ha dit algú, hi ha estalvis que es mengen
mengen les tovalles. Aquest any hi ha un
programa de festa major
ma sense anunciants. Tots saben que en èpoques de crisi costa
més trobar pressupost per fer anuncis,
anuncis, però no és una tasca impossible. S’ha
centralitzat la informació per internet, molt bé per a la gent jove, però la gent gran
té dificultats per a l’accés a aquesta informació. A la vegada, s’ha eliminat el
concert, i ell troben a faltar, i realment els
el sapp greu. i a més a més, s’ha augmentat
quasi el doble el preu del tiquet de l’arròs. Hi ha molta gent que està descontenta
amb tot aquest procediment, i s’estan produint
produint moltes queixes. Voldríen saber què
representa aquest canvi d’enfocament de la festa major,
major, que semblaria que
discrimina la nostra gent gran del poble.

El Sr. Morales explica que hi ha molts vehicles estacionats a Vilassar de Dalt, com a tots
els municipis, que són 30 quilòmetres de via pública i que per tant, amb els efectius que
tenen és impossible saber exactament quant de temps està estacionat cada vehicle. Diu que
a partir d’aquí, hi ha qüestions que s’han anat atacant i que han funcionat molt, com quan
es fan actes públics i s’han de retirar els vehicles, facilita una rotació, i que el gran exemple
és el pàrquing de La Quintana amb el mercat setmanal, que abans costava
co
molt trobar
aparcament, i ara que setmanalment s’han de retirar els cotxes per fer el mercat setmanal,
hi ha molta més rotació, és molt més fluït i queda molt més esponjat. Diu que això es pot
anar fent en diverses zones del poble, però que sobretot el que ha funcionat i que en els
darrers dos anys en més d’una quinzena d’ocasions ha servit per poder retirar vehicles
abandonats és la col·laboració ciutadana, que quan algun ciutadà o algun conjunt de veïns
detectin que hi ha un vehicle que porta molt de
de temps estacionat al mateix lloc, avisin, i és
el que més funciona.
Quant al programa de festa major, diu que mirarà de fer-ho
fer ho en positiu perquè demà
comença la festa major i creu que no és bo començar amb tot aquest reguitzell de queixes.
Diu que el programa
grama fins fa ja un any i mig era amb anunciants, i ara és sense anunciants, i
diu que és perquè es trobaven amb què els comerços del poble han de fer un esforç per
poder-ho
ho assumir, que els ingressos que acabaven tenint després de tota la tramitació eren
molt petits, que suposaven un gran esforç per als comerciants però que a l’ajuntament a
nivell de tràmits també li suposava un nivell molt gros, i resulta que la impressió dels
programes costava a l’entorn dels 3.000 euros. Diu que al final, allò que acabaven
acab
ingressant era el que costava maquetar el programa, i que el resultat ha sigut el canvi de
format del programa, costa a l’entorn dels 800 euros la impressió, més de 2.000 euros
menys, és molt més lleuger, te’l pots posar a la butxaca, te’l pots endur, el pots remenar,
guiar o el que faci falta, i és molt més intuïtiu i fàcil de mirar.
Explica que respecte a la prova que van fer a l’estiu, el que sí que han fet és augmentar una
mica la mida de la lletra, perquè a l’estiu costava una mica de llegir. Diu que per tant, ells
creuen que és un bon avenç. Diu que és cert que en un primer moment es va concentrar
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tota la informació a internet, que aquesta informació també hi és a través de les xarxes,
però que en aquesta festa major han començat a desplegar tota
tota una sèrie d’accions, a banda
que el repartiment a les botigues està anant prou bé, tot i que hi ha molt pocs efectius i
segurament no han pogut arribar a tothom, el fet de poder posar pancartes a l’entrada del
poble anunciant que arribarà la festa major ha ajudat a visualitzar molt més la festa, i que a
la pancarta que hi ha a l’ajuntament també posa tots els actes i anuncia en certa manera que
ha arribat la festa major, així com anuncia l’acte més gran que hi ha just abans de la festa
major, que és el dee Sant Jordi. Diu que hores d’ara ja estan més de dos terços dels
programes repartits, i que realment està tenint bona acollida.
Diu, per acabar, que no s’ha eliminat el concert, que el que s’ha fet és variar el format,
perquè fins ara el format de concert
concert de tarda que hi havia no estava funcionant, a les
darreres edicions hi havia anat molt poca gent, i el que han fet és optar per un nou format,
que és el diumenge 30, paral·lel al Vilabars, que és una exhibició de balls, per una
associació del poble conformada
rmada per un grup de gent que fins ara no tenia el seu espai a la
festa major d’entre 50 i 70 anys, un sopar que fins ara no es feia de la festa major, amb un
càtering ajustant el preu perquè sigui prou popular, i un concert de rumba fins que no
comencen els
ls concerts de la nit. Diu que l’oferta sènior l’actualitzen en certa manera per
poder encabir, a banda d’altres actes que ja s’han fet al llarg de l’any.
Quant a la qüestió de l’arròs, diu que és un tema que s’ha hagut de fer i que l’han previst
perquè aquest any l’arròs cau en diumenge, que és festiu, per prudència i perquè l’arròs,
preveient que el que acostumava a passar molts cops és que venia molta gent de fora del
poble a prendre arròs gratis o a un preu molt reduït, que almenys això els permetre garantir
g
cobrir el cost, tenint en compte que dos euros són de donació per a Càritas, els permet
equilibrar el cost per si hi ha més afluència, però que els altres anys, si no és en diumenge,
s’equilibraria, i que per tant, és una qüestió transitòria.
Comenta
nta també que el conjunt de la festa major és més barata d’aquest any que les dels
anys anteriors, perquè no se li cobra a ningú res per entrar a la carpa, sigui concert de tarda
o de nit, tot i que hi haurà control d’accés igual. Diu que per tant, participar
partici
a la festa major
aquest any és més barat que fa dos.
Diu que el que fa sempre i que no es cansarà de fer és animar a participar a la comissió de
festes per fer totes les propostes que calguin.

Preguntes
El Sr. Cusidó en nom del PDeCAT formula les preguntes
p
següents:
“
1- En l’informe de la defensora del Ciutadà d’avui, hi ha diferents temes pendents de
resoldre, però en canvi n’hi ha un altre que està pendent de proposar-li
proposar i encara no en
sabem res. En el Ple ordinari del 23 de febrer, es va aprovar amb
amb àmplia majoria una
moció presentada pel nostre Grup municipal PER A LA DEFENSA DELS
INTERESSOS DE LES PERSONES AFECTACES PER LES CLÀUSULES SÓL,
IRPH, DESPESES EN LA FORMALITZACIÓ D’HIPOTEQUES I PER AL SEU
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ACOMPANYAMENT I ASSESSORAMENT EN EL PROCÉS DE RECLAMACIÓ.
RE
De fet la intenció de la moció, com molt bé deia i que hi vam estar-hi
estar majoritàriament
d’acord, era la immediatesa per la obligatorietat de negociar les clàusules sòl amb les
respectives entitats bancàries, que en el nostre cas, vam decidir fer l’actuació
l
informativa pel mitjançà de l’oficina de la defensora del Ciutadà. Estem acabant l’abril
i no sabem res del tema, per la qual cosa, LA PREGUNTA ÉS, s’ha fet alguna actuació
derivada de la moció que van aprovar de les clàusules sol, en tot cas que ens expliqueu
com està el tema i quin termini hi ha per portar-ho
portar
endavant.
2- Ahir dimecres quan sortia de recollir la documentació del ple, vaig patir una relliscada
a la baixada de plaça, amb la conseqüent trompada que per sort no va ser res greu... i
em
m va ajudar la dona de la botiga canina, a la qual li estic molt agraït. La Sra., em va
comentar que és un constant de gent que hi pateix caigudes i que per ella, ja és una
tasca més del seu dia a dia. Puc assegurar-vos
assegurar vos que el meu cas, va ser una relliscada
relliscad
simplement i no va ser ni problema del calçat, ni de les preses, ni cap altre...
senzillament el ferm em va fer patinar... Quan hi ha aquest problemes, hi ha uns
productes antilliscants per ferm urbans i voreres que es poden impregnar a les
superfícies relliscoses,
elliscoses, i amb la freqüència i manteniment adequats pot ser una millora
per caigudes. LA PREGUNTA ÉS, si penseu proposar alguna solució al respecte dels
trams que provoquen mes caigudes de ciutadans, i en tot cas, podríeu buscar solucions
tècniques en aquest
quest sentit fins que es puguin fer actuacions més definitives en el ferm.
3- La darrera intervenció, més que una pregunta, és més aviat un desig de que passem
totes i tots una molt bona Festa Major, tot i que sigui amb pluja, però és el que toca...
recordem
rdem que els Sants Màrtirs que es veneren aquests dies, son els que van alleujar la
greu sequera de l’època, i almenys en els darrers temps, fan honor a aquella èpica i per
això quasi cada any plou, però que carai, benvinguda pluja que també ens convé en els
e
nostres boscos... Renovem el vot de poble i gaudim d’uns dies de festa amb tot el que
ha preparat la Comissió de festes i les entitats... Que tinguem un bon cap de setmana de
Festa Major.”

El Sr. Oliva explica, quant al tema de les clàusules sòl, que es va aprovar la moció, es va
organitzar un acte a la biblioteca, on hi havia mitja dotzena d’assistents i ell va ser l’únic
regidor que hi va anar, tres o quatre persones, es va descobrir que ja no es diu clàusula sòl
sinó clàusules terra, que és el nom correcte català, i insta a normalitzar-ho,
normalitzar
i que les
persones que hi havia allà van ser ateses i que tothom se’n va anar content. Diu que l’acte
va ser anunciat, i a la defensora li va semblar que era correcta
correcta l’actuació.

L’alcalde diu que sobre el tema de les relliscades s’ho miraran per veure si hi ha algun
producte antilliscant, i que vigili quan plogui poc que no rodoli fins a Can Salvet.
Desitja una bona festa major i anima a fer una bicicletada el dia 13 de maig per l’Alan, que
ja és a casa.
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I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
secret
n’estenc
la present acta.

A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist-i-plau
[Firma02-01]
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