Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 3/2017

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
30 de març de 2017.
de les 20:00h. a les 21:40h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

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

Carles Casellas Ayen

Ordre del dia

1. Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació
de PDeCAT, contra l'acord de Ple de 26 de gener de 2017, pel qual es va aprovar
definitivament la modificació pressupostària 22/2016.
2. Reconeixement de la bonificació a l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres
al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per
obres a la residència de Torremar.
3. Instar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona a deixar sense efectes la
tramitació del Parcial sector 1 Matagalls, de Vilassar de Dalt
4. Moció en relació a la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a l'Impost sobre
l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
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5. Moció d'adhesió al a Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.
6. Moció del grup municipal CUP Vilassar per l'estudi de la remunicipalització de la gestió
de l'aigua.
7. Moció del grup municipal del PSC de Vilassar de Dalt relativa relativa a la plaga del
''Tomicus'' i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme, d'acord amb allò que
preveu l'article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 21/2002 de 5 de
Juliol.
8. Aprovació de les bases reguladores de la convocatoria per fer la concessió d'ajuts per a
casals d'estiu i/o colònies durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017.
9. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2016.
10. Donar compte de l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya en relació a les
tarifes del taxi 2017.
11. Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació
al recurs interposat contra acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
relatius al POUM.
12. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
13. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en
representació de PDeCAT, contra l'acord de Ple de 26 de gener de 2017, pel qual es
va aprovar definitivament la modificació pressupostària 22/2016.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000069

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Resolució del recurs de reposició interposat pel Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació
de PDeCAT, contra l'acord de Ple de 26 de gener de 2017, pel qual es va aprovar
definitivament la modificació pressupostària 22/2016.

Relació de fets

En data 26 de gener de 2017 es va adoptar un acord de Ple en què es va acordar l’aprovació
definitiva de l modificació de crèdit número 22/2016.
En data 27 de febrer el Sr. Joan Alfons Cusidó, en representació de PDeCAT, va presentar
un recurs de reposició contra l’esmentat acord. (E2017001278).
El secretari general i l’interventor d’aquest ajuntament, pel que fa a aquest recurs de
reposició, han emès informe conjunt següent:
>>ANTECEDENTS DE FET
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Primer. En data 27 de febrer del corrent amb entrada E2017001278 al Registre General, té
entrada el recurs de reposició interposat pel regidor i portaveu del grup municipal del Partit
Demòcrata Català (PDeCAT) contra l’acord adoptat en sessió ordinària del ple de 26 de
gener de 2017 que, en la seva part dispositiva, és del literal següent:
<< Primer. Inadmetre a tràmit, pels motius que consten en la part expositiva d’aquest
acord, l’escrit d’al·legacions a l’aprovació inicial de la modificació pressupostària
22/2016 presentat pel regidor del grup municipal CiU senyor Joan Alfons Cusidó i Macià,
amb entrada E2017000005 al Registre General el 2 de gener del corrent.
Segon. Donar per aprovada definitivament la modificació pressupostària 22/2016.
Tercer. Convalidar els actes d’execució realitzats per l’alcalde de la corporació els dies
27 i 28 de desembre de 2016 referits a la formalització dels crèdits amb les entitats
bancàries Bankia SA i Caixabank SA i, convalidar també la formalització davant de notari
de l’adquisició de la nau de Can Robinat i dels béns i drets del sector urbanístic
anomenat Vallmorena II. >>
LEGISLACIÓ APLICABLE
- L’article 112.3 i 116 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques (PACAP).
- L’article 171 del Text refós de la Llei de bases i de règim local aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- L’article 22 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el capítol I del
títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre de 1988, que regula les Hisendes Locals.
- L’article 10.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern,
FONAMENTS DE DRET
Primer. En primera instància s’analitzen els elements formals que concorren en el recurs
interposat, en base a les disposicions de l’article 112 i següents de la LPACAP i als
preceptes bàsics de la normativa de règim local:
a) Pel que fa a la naturalesa de l’acte impugnat, compleix el requisit per a la
presentació del recurs per tractar-se d’un acte que posa fi a la via administrativa,
segons preveu l’article 52.2.a) de la LRBRL, en concordança amb l’article 112.1 i
123.1 de la LPACAP.
b) Pel que fa a la legitimació, el senyor Joan Alfons Cusidó i Macià en tant que
membre del consistori i atès que votà en contra de l’acord que s’impugna, reuneix
el dret d’acció impugnatòria reconegut en l’article 63.1.b) de la LRBRL.
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c) Pel fa al termini, el recurs ha estat interposat dins el límit temporal d’un mes previst
en l’article 124.1 de la LPACAP.
d) Pel que fa la forma, segons determina l’article 115 de la LPACAP, s’informa que

reuneix els requisits previstos legalment.

Segon. L’article 112.3 de la LPACP estableix el següent : << Contra las disposiciones
administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía administrativa. >>
Així mateix, l’article 171.1 del Text refós de la Llei de bases i de règim local aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març determina que : << Contra la aprobación
definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contenciosoadministrativo, en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción. >>
Tercer. Segons jurisprudència pacífica, veure entre d’altres la sentència del 28 de febrer de
1996 del Tribunal Suprem (LA LEY JURIS 3849/1996), el pressupost municipal té
naturalesa de disposició de caràcter general, i aquest règim s’aplica no només a l’aprovació
del pressupost general sinó també a les modificacions pressupostàries que es realitzin
durant l’exercici.
Quart. L’article 116 de la LPACAP determina taxadament les causes d’inadmissió dels
recursos administratius.
Cinquè. L’apartat primer i segon de l’acte que es recorre ve referit a la finalització d’un
procediment de modificació pressupostària. En conseqüència ens trobem davant un acte
administratiu que té naturalesa de disposició administrativa de caràcter general que no
admet recurs en via administrativa, tal i com s’exposa en els epígrafs anteriors.
En conseqüència, es proposa la inadmisió a tràmit del recurs interposat en via
administrativa contra els apartats primer i segon de l’acte que es recorre, sense necessitat
d’entrar en el fons de les al·legacions formulades d’acord amb un principi d’economia
procedimental.
Sisè. Pel que fa a les al·legacions interposades en el recurs contra l’apartat tercer de
l’acord referit a la convalidació dels actes d’execució es proposa la desestimació pels
motius que s’exposen en aquest epígraf.
En primer lloc, argumenta que la convalidació és nul·la de ple dret perquè en el moment
d’aprovació de l’acord de 26 de gener de 2017 encara no es disposava de dotació
pressupostària perquè no s’havia publicat l’acord.
Al respecte, cal dir que l’escrit confon la validesa de l’acte amb la seva efectivitat o
executivitat.

4

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
L’aprovació de la modificació pressupostària, és vàlid a partir de la data en que fou dictat.
L’efectivitat però, efectivament, resta sotmesa a la publicació en el BOP. A més també té
raó l’interessat quan diu que han d’entrar en vigor –en compliment del principi
pressupostari d’anualitat – abans que finalitzi l’exercici donat que, altrament, no tindria
efectes per ser d’impossible realització.
Ara bé, cal tenir present que la manca de resolució de l’al·legació presentada en temps i
forma no ha comportat cap alteració de caràcter jurídic a l’entrada en vigor de data 23 de
desembre de 2016 atès que, posteriorment el ple ha inadmès a tràmit l’al·legació justament
amb l’acord que ara s’impugna.
Això és així per aplicació del principi de conservació dels actes i tràmits administratius de
l’article 51 de la LPACAP. Aquest precepte, i el relatiu a la conversió d’actes viciats ha
donat lloc a la doctrina jurisprudencial recollida en la STSJ de Castilla i Lleó d’11
d’octubre de 2005 segons els següents termes:
<< (…) Entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1998,
de 27 de diciembre de 1993, 22 y 29 de marzo y 8 de noviembre de 1993, recogen
expresamente la doctrina acerca de la conversión y conservación de actos administrativos,
que tienen su fundamento legal en los artículos 65 y 66 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, especialmente el último de dichos artículos cuando dispone "El
órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación
de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción".
Este principio de conservación de los actos o trámites cuyo contenido se hubiese
mantenido igual de no haberse cometido la infracción, que antes regulaba el artículo 54
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y hoy el artículo 66 de la vigente Ley
30/1992, ha de aplicarse, según la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2002,
tanto en los casos de nulidad absoluta como en los de anulabilidad, precisando el mismo
Tribunal en sentencia de 8 de febrero de 2001 que, aunque el mandato que conlleva el
principio de conservación de los actos administrativos va dirigido a las Administraciones
Públicas y no a los Tribunales de Justicia ha de entenderse por razones de buena lógica
jurídica y de los principios generales que inspiran nuestro ordenamiento, que también los
Tribunales vienen obligados a tener en cuenta dicho principio.
Todo lo anteriormente expuesto supone que la doctrina sobre la conservación de los actos
administrativos, constituye un límite a las repercusiones de su invalidez.
Si a cuanto se ha dicho se añaden los principios favor acti y de economía procesal, cuyo
ámbito de aplicación se extiende a los procedimientos de toda índole y que también
postulan la conservación de los actos administrativos cuyo contenido sería el mismo de no
haberse realizado la infracción, la solución que se impone para el presente recurso es su
desestimación. >>
En el mateix sentit trobem la STSJ Castella i Lleó de 22 de novembre que diu literalment :
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<< (…) “Con igual reiteración y uniformidad el Tribunal Supremo tiene declarado que las
irregularidades procedimentales que no supongan indefensión en el interesado no
implican la nulidad o anulabilidad del acto en que concurren (STS de 3 de mayo de 2002,
fundamento jurídico 4º). Refiriéndose al artículo 48 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 1958, equivalente al artículo 63 de la actual Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones y del Procedimiento Administrativo Común, en sentencia
de 19 de julio de 1989, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de afirmar que "la doctrina
jurisprudencial sobre los defectos formales, abundando en el espíritu contenido tanto en el
artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo como en la genérica prevención de
la Exposición de Motivos de la Ley de esta Jurisdicción, concibe al procedimiento con un
carácter instrumental, subordinando la apreciación de nulidad por tales defectos a que su
concurrencia determine una efectiva disminución de las exigibles garantías que el proceso
ofrece, incidiendo con ello en la decisión de fondo -lo que no quiere decir que el trámite
haya de ser dejado al arbitrio de las partes-, saliendo con ello al paso de una utilización
que, desnaturalizándolo, pretenda, a través de él, obstaculizar su solución (...) En suma, y
como conclusión que se desprende de todo ello, los efectos anulatorios de un defecto
formal consistente en la omisión o cumplimiento irregular de un trámite, sólo pueden
determinarse mediante un análisis particularizado de la situación para establecer a través
de él si en definitiva ha producido los efectos, dotado de eficacia anulatoria, que el
párrafo 2.º del artículo 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo contiene, es decir, si
han llegado a incidir en la resolución final del procedimiento, impidiéndole alcanzar su
fin, o, respecto al interesado que los alega, si éste ha sido colocado por ello en una
situación que le imposibilita para obtener y ejercer los medios legales para su defensa. Y
de no ser así, tales defectos sea cual sea su naturaleza y entidad, constituirán simples
irregularidades no invalidantes, del procedimiento. Reitera la misma idea, pero
refiriéndose a la Ley 30/1992, la sentencia de la sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Rioja de 14 de mayo de 1998, en la que, haciéndose
eco de la doctrina aludida, afirma en su fundamento jurídico primero que "El Tribunal
Supremo ha venido tratando la anulación de los actos administrativos afectados de vicios
formales -artículo 62.2 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre-, de forma claramente
restrictiva, al indicar que sólo la determinará cuando el acto carezca de los requisitos
formales indispensables para alcanzar su fin, o dé lugar a indefensión de los interesados,
razón por la que la relevancia del trámite procedimental inobservado tiene que ser
ponderada en cada supuesto específico, de tal manera que la omisión del trámite de
audiencia sólo producirá la anulación del acto cuando se constate que ha ocasionado una
verdadera situación de indefensión en el interesado (Sentencias de 12 julio 1996 y 21
marzo y 4 abril 1997)".
De todos modos, aún aceptando la nulidad radical que se defiende por la parte actora, no
procedería la anulación de la resolución impugnada con retroacción de actuaciones, pues,
como se afirma por la codemandada, en nada hubiera cambiado el sentido de la
resolución combatida, es decir se estaría ante un supuesto en el que resulta de aplicación
el principio de conservación de los actos administrativos.
Entre otras muchas, las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de julio de 1998, de 27 de
diciembre de 1993, 22 y 29 de marzo y 8 de noviembre de 1993, recogen expresamente la
doctrina acerca de la conversión y conservación de actos administrativos, que tienen su
fundamento legal en los artículos 65 y 66 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
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Común, especialmente el último de dichos artículos cuando dispone "El órgano que
declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la
infracción".
Este principio de conservación de los actos o trámites cuyo contenido se hubiese
mantenido igual de no haberse cometido la infracción, que antes regulaba el artículo 54
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 y hoy el artículo 66 de la vigente Ley
30/1992, ha de aplicarse, según la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2002,
tanto en los casos de nulidad absoluta como en los de anulabilidad, precisando el mismo
Tribunal en sentencia de 8 de febrero de 2001 que, aunque el mandato que conlleva el
principio de conservación de los actos administrativos va dirigido a las Administraciones
Públicas y no a los Tribunales de Justicia ha de entenderse por razones de buena lógica
jurídica y de los principios generales que inspiran nuestro ordenamiento, que también los
Tribunales vienen obligados a tener en cuenta dicho principio.
Todo lo anteriormente expuesto supone que la doctrina sobre la conservación de los actos
administrativos, constituye un límite a las repercusiones de su invalidez. >>
De tot això es desprèn que l’ajuntament efectivament va cometre una irregularitat, ja
reconeguda reiteradament en anteriors escrits. Ara bé, un cop resoltes les al·legacions,
l’aprovació definitiva i la posterior entrada en vigor un cop publicat en el BOP de data 23
de desembre de 2016 mantenen la seva validesa, i eficàcia, es mantenen en el món jurídic,
tal i com si no s’hagués comès aquella infracció donat que, la posterior inadmisió de
l’al·legació presentada en temps i forma comporta que en res hagués canviat el sentit de
l’aprovació inicial ni de la seva entrada en vigor.
Pel que fa a l’al·legació en la que diu que : << (...) la retroactivitat, lesiona els drets dels
ciutadans que tenim que se’ns contestin les al·legacions, és una restricció del dret
individual que tenim perquè es compleixin les normes de procediment administratiu i de
matèria pressupostària amb rigor i transparència.>>, cal remetre’s a la jurisprudència a la
que ens hem referit abans i en concret quan determina que concorre lesió en l’interessat si
: (...) éste ha sido colocado por ello en una situación que le imposibilita para obtener y
ejercer los medios legales para su defensa. Y de no ser así, tales defectos sea cual sea su
naturaleza y entidad, constituirán simples irregularidades no invalidantes, del
procedimiento. >>. >>
Doncs bé, de l’anàlisi dels antecedents exposats en res sembla motivar aquesta lesió en
tant que el seu escrit d’al·legacions ha estat finalment resolt i desestimat, sense que la
demora en la resolució de l’escrit per part de l’òrgan plenari pugui suposar un impediment
a a l’exercici dels drets de l’interessat.
Així, segons hem assenyalat en la jurisprudència esmentada, fins i tot acceptant la nul·litat
radical de l’acte, no fóra procedent l’anul·lació de la resolució impugnada donat que : <<
(...) en nada hubiera cambiado el sentido de la resolución combatida, es decir se estaría
ante un supuesto en el que resulta de aplicación el principio de conservación de los actos
administrativos. >>
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Pel que fa a la resta d’arguments que esmenta en el seu escrit en relació a la convalidació
dels actes d’execució, s’informa que no aporten nous elements de valoració que no hagin
estat ja informats ni així elements de valoració que es fonamentin en alguna de les causes
de nul·litat o anul·labilitat dels actes.
Sisè. L’òrgan competent per a la resolució del recurs interposat és el Ple municipal, en
exercici de la competència que li ve atribuïda en l’article 123.1 de la LPACAP.
Setè. En tant que el procediment en qüestió versa sobre la revisió d’un acte administratiu
previ, i en compliment de la previsió legal continguda en l’article 10.1.g) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern,
procedeix la publicació de l’acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
el benentès que, segons determina l’apartat tercer de l’esmentat article, la informació que
es publiqui no ha d’incloure dades o referències personals d’especial protecció.>>

Proposta d’acord

Primer. Inadmetre a tràmit, pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord,
el recurs de reposició interposat contra els apartats primer i segon de la part dispositiva de
l’acord plenari adoptat en sessió de 26 de gener de 2017.
Segon. Desestimar, pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord, el recurs
de reposició interposat contra l’apartat tercer de la part dispositiva de l’acord plenari
adoptat en sessió de 26 de gener de 2017.
Tercer. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en
compliment de la previsió legal continguda en l’article 10.1.g) de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

El Sr. Oliva , diu que és l’enèsima vegada que tenen el recurs sobre la taula, al tercer ple
consecutiu. Explica que es va acordar a final d’any una modificació del pressupost, que al
novembre el Sr. Cusidó va presentar una al·legació que va enviar per correu des de Premià,
i que com a conseqüència d’això va arribar més tard. Puntualitza que a final d’any es va
traspaperar a l’OAC, que va anar d’una safata a l’altra, i que quan es van adonar s’havia
entrat a l’exercici nou, i que Secretaria va fer uns informes dient la manera de resoldre la
situació, i que va ser resolt en el plenari del mes de gener, i diu que és l’acord que es
recorrerà per part del regidor.
Manifesta que els arguments són els mateixos que s’han anat exposant, que són arguments
jurídics, que Secretaria ha desglossat amb tot detall en la part de l’exposició de la moció, i
que com que ha passat temps ja estan en condicions de dir que aquells acords que es van
prendre per a la modificació del pressupost han produït l’efecte que es buscava, i que per
tant, els acords van ser un encert.
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Recorda que l’objectiu era influir en la liquidació de 2016, passar uns crèdits que hi havia a
VISERMA a l’ajuntament, per tal que l’estalvi net, amb què es tenien problemes, sortís
positiu. Que està ja disponible la liquidació, i que l’estalvi net ha passat de ser negatiu a ser
positiu, que era un dels objectius que es buscava, i que ha passat de menys 778.000 i escaig
a més 612.000.
Diu també que a part d’això, tant la liquidació com el romanent de tresoreria per quart any
és positiu, amb 461.000, que baixa la ràtio d’endeutament, que baixa a 119, i diu que el
resultat de VISERMA també aquest any és positiu, de 20.000 € i escaig, i que per tant, amb
aquestes modificacions es van aconseguir els objectius que es pretenien i que es va en el
camí que marcava el pla d’ajustament.
El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“El nostre grup municipal, vàrem presentar en data 23/02/2017 recurs de reposició contra
l’aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 22/2016 del Ple del 26/01/2017.
L’objecte de la reclamació, be essent el mateix que l’inicial: aquesta aprovació de la
modificació de crèdit de 2016 no es certa, no es podia produir de forma automàtica perquè
havíem presentat al·legacions en temps i forma, en data 12/12/2016 i s’havien d’haver
contestat i resolt pel Ple municipal, únic òrgan competent per fer-ho per la qual cosa, la
modificació de crèdit no disposava d’eficàcia, i per tant la compra de drets que va fer
l’Ajuntament a Viserma del sol de l’antic Crematori i altres de Vallmorena i de les oficines
de Can Robinat, i els crèdits que es van signar amb els bancs fins el 2029 que es deriven
d’aquesta modificació de pressupost, son contraris a l’ordenament jurídic i nuls de Ple dret.
Per això reiteradament s’inadmeten les al·legacions i els recursos, per no entrar en el fons
de la qüestió: en aquest cas, caldria reconèixer que tenim raó, que es van equivocar en el
procediment, que se’ls hi van passar els terminis i que tot el que s’ha fet no es podia fer en
el 2016 amb les garanties públiques previstes i adequades, i que es tenia que formalitzar en
el 2017.
Tota la resta, com ja vam dir, entra en la perversió política d’ordir un fil argumental vàlid o
no, que permeti continuar la tramitació i obligar a l’altre part a recórrer als tribunals, amb
la càrrega econòmica que això suposa. L’Ajuntament si perd, no te cap problema, paguen
les vilassarenques i vilassarencs com sempre, i si no n’hi ha prou s’apujen els impostos,
com ha passat els darrers 9 anys i com està previst els propers 10 anys en el Pla de
Viabilitat, precisament per pagar aquestes adquisicions indegudes de Vallmorena i Can
Robinat, i les futures d’aquest any... Esteu fent un mal ús de la majoria absoluta i amb tota
impunitat us salteu els tràmits i les garanties públiques...
Insistim que la realitat d’aquest cas, ha estat un cúmul d’errors, provocats perquè els
tècnics insisteixen que Viserma està en fallida després de perdre 1.620.000€ de patrimoni a
la venda dels sol públic d’habitatge a Bankia. Per això, l’acord de la modificació del ple
d’octubre, triga a publicar-se i acaba el termini el 12 de desembre, i no hi ha temps a
contestar les al·legacions i fer la publicació definitiva abans de final d’any, i per això no es
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contesten les al·legacions i continua el procediment tal i com el coneixem, una veritable
“política de fets consumats” amb dos responsables l’Alcalde i el Regidor d’Hisenda.
Srs, no es pot fer pagar a la ciutadania la fallida de l’especulació urbanística de Viserma, ni
dels fracassos del Crematori, ni l’endeutament perquè gasteu mes que el que ingresseu, ni
del cost de traspassar el deute de l’empresa a l’Ajuntament per poder continuar endeutantse. No podeu continuar burlant la responsabilitat que teniu els administradors de l’empresa
municipal Viserma, perquè moralment és una estafa al conjunt de la ciutadania, Vosaltres
dos en sou els responsables com a màxims administradors actuals de Viserma de fa molts
anys, i esteu traspassant el deute a l’Ajuntament per eludir la vostra implicació, la de
l’Alcalde de fa 6 anys i com hereu de l’anterior equip de Govern i la del Regidor, que ja es
de tota la vida, amb tota impunitat i sense donar explicacions ni informar a cap Consell ni
òrgan de participació ciutadana.
Per això hi votarem en contra i continuarem amb les accions oportunes...”

La Sra. Àlvarez diu que la CUP no intervendrà a la moció.

La Sra. Bosch diu que el PSC tampoc hi intervindrà.

La Sra. Martín-Moreno diu que el Partit Popular està a favor del recurs que ha presentat el
senyor Cusidó, perquè ells estan en contra de tot això.

El Sr. Oliva diu que acaben d’assistir a un espectacle on un s’inventa un discurs, les dades
et contradiuen, es va repetint i no passa res perquè el cas és anar sostenint la pel·lícula, i
que qui diu si una cosa és nul·la de ple dret o no són els guionistes, que són els que hi
entenen, que han deixat ben clar, entrant en el fons de la qüestió, que no són certs els
arguments exposats, que estan per escrit i tots ben documentats, i que el que es diu no té
cap base documental.
Explica que quan es diu que això augmentarà els impostos, és just al contrari, ja que en
distribuir la càrrega financera més anys, el que es fa és abaixar les obligacions de cada
exercici, i que per tant, amb això es garanteix que no caldrà cap augment d’impostos
espectacular.
Diu que quant al cúmul d’errors, el que hi ha hagut és la mala fe d’enviar una al·legació
des de Correus de Premià perquè arribi amb més retard, i així fer quedar malament a la
casa, però que no passa res, s’ha informat el procediment i es fa ressò dintre de la legalitat.
Explica que el tema de VISERMA en fallida ho acaba d’explicar, i que tant l’any passat
com aquest, els números són positius, i que l’objectiu de tot això és just el contrari, i que a
partir d’aquí, les paraules pugen de to, acusant-los d’estafa, impunitat, que són sense cap
base, i que són perfectament reversibles, i afegeix que qui diu les coses sense cap base al
darrere és qui està enganyant la gent, que l’estafa és enganyar sobre qüestions tan
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elementals, i anar fent un discurs i anant-lo repetint per allò de la “post-veritat”. Diu que
els fets i les dades estan a la vista de tothom, que la documentació també, i que la
documentació de VISERMA es pot consultar a la web de l’ajuntament.

El Sr. Cusidó diu literalment que “mala fe és fer servir l’ús que tenim per presentar les
al·legacions quan toca? És que nosaltres ho fem quan toca. Sou vosaltres els que,
presumiblement, les vau perdre, d’un any per l’altre. Això, vaja, no ens ho creiem.

VISERMA, resultats positius. Tu sabràs, perquè estem a finals del mes de març i s’havien
d’haver tancat els comptes, és a dir, no ens heu reunit encara a la resta de grups de
l’oposició. I si es va fer això d’aquesta manera, i es va obviar contestar les al·legacions, és
precisament perquè no teníeu temps, perquè ho vau fer malament, ho vau fer tard i
s’acabava el 12 de desembre. Tot i això, ens haguéssiu contestat el mes de desembre les
al·legacions, no teníeu temps que es publiqués en el Butlletí Oficial de la Província el que
pertoca, perquè sigui efectiva la modificació de crèdit. Heu tirat pel dret, tot i sabent el que
això comportava, i això s’ha fet per maquillar els comptes de 2016, perquè aquest deute
s’allarga en el temps. Això no vol dir que els ciutadans no hagin de pagar, i estan pagant
una cosa que nosaltres entenem que és un conjunt del patrimoni municipal, perquè tant els
drets del sòl com els drets de la nau de VISERMA, aquests drets ja són públics, si no a
través de l’ajuntament, a través de l’empresa. Per tant, estem pagant, la gent de Vilassar
pagarà aquest cost, un cost que a més a més s’ha incrementat, i ho pagarà a més anys, amb
el pla de viabilitat. I tot això que estàs dient, el pla de viabilitat el que diu és que preveu
durant aquests deu anys increments d’impostos, i si no, tornar-t’ho a mirar, perquè és teu,
el pla de viabilitat. Mira-t’ho bé, perquè no saps el que diu.
Per tant, tot el que estem redundant és el mateix, i això ja es veurà, i nosaltres tirarem
endavant el que faci falta. A partir d’aquí, només ens deixeu la porta de la fiscalia, i és on
anirem a parar, perquè esteu fent les mateixes pràctiques que feia VISERMA fa deu anys
enrere. I per tant...”

L’alcalde demana que abaixi el to, i li diu que siguin valents i que vagin a fiscalia d’una
punyetera vegada, i diu que ja està bé de l’argumentació típica de gestió irresponsable, i els
reitera que vagin a fiscalia.

El Sr. Cusidó diu que sí que ho faran, que no pateixi, que hi anirà ell.

El Sr. alcalde diu que hi vagin, però que com ha dit moltes vegades, si resulta que res de
res, com sempre, i que la gestió és correcta, haurà de demanar disculpes.

La Sra. Martín-Moreno pregunta si per al·lusions li està dient que vagi a la fiscalia, i
l’alcalde li diu que si està d’acord hi ha d’anar a fiscalia. Ella li respon que farà el que
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cregui convenient i necessari, i l’alcalde els torna a repetir que hi vagin d’una vegada. Ella
li retreu la manera de dir les coses.

El Sr. alcalde diu que no està disposat a admetre que s’està fent una mena de monopoli
amb els diners públics, perquè entre la postveritat i haver d’entomar les coses perquè la
gent diu el que li surt de la xaveta, tampoc. Diu que el càrrec institucional és una cosa, però
que tots són humans. Diu que no es pot estar pervertint el discurs, i que es pot estar en
contra i argumentar dient que la gestió s’hauria pogut fer d’una altra manera, però que no
es pot dir que això és un monopoli i que tot és malintencionat, i que s’ha d’anar a fiscalia,
doncs, que hi vagin demà mateix, i que es posin a la cua de tots els que han d’anar a
fiscalia pel que sigui.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 8 vots a favor dels regidors, d’ARA
VILASSAR i PSC, dos vots en contra dels regidors del PDeCAT i 1 abstenció de la
regidora del Partit Popular.

2.- Reconeixement de la bonificació a l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i
Obres al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya, per obres a la residència de Torremar.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000070

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Reconeixement de la bonificació a l'Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per obres
a la residència de Torremar.

Relació de fets

1. En data 27 de febrer de 2017, amb número de registre E2017001261, la Sra. Rosario
Manjón Doncel, amb DNI 36935991S, com a cap del Servei de Projectes, Obres i
Equipaments del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ( NIF S0811001G),
va entrar sol·licitud de reconeixement de la bonificació de l’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres relativa a la declaració d’especial interès o utilitat
municipal de les construccions, instal·lacions u obres; concretament per les obres amb
núm. d’expedient OMAJ201700012, relatives al reforçament estructural de les bigues
de fusta i l’adequació de la coberta de la residència de discapacitats Psíquics Torremar,
al C/Angel Guimerà, 57.
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2. L’arquitecte ha emès un informe en què esmenta que pel que fa a les condicions
urbanístiques del sòl on se situen aquestes obres, d’acord amb el Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal, POUM de Vilassar de Dalt, es tracta d’un sòl qualificat com a
sistema d’equipaments amb usos assistencials.
3. En data 7 de març de 2017 el Cap d’Àrea dels Serveis d’Atenció a les Persones, ha
informat en relació a l’interès especial o utilitat pública de la residència de persones
amb disminució intel·lectual “Torremar” a Vilassar de Dalt, concloent que tant la seva
activitat directa en l’atenció de col·lectius amb discapacitat intel·lectual, com per la
col·laboració i participació en accions d’assistència a persones en risc d’exclusió,
l’Institut Torremar desenvolupa una funció d’interès social al municipi.
4. En data 15 de març de 2017 s’ha emès l’informe d’Intervenció núm. 2437/2017, que
conclou favorablement l’aplicació de la bonificació d’un 70%, per tractar-se d’unes
obres d’especial interès social promogudes directament per una entitat de caràcter
públic, amb el contingut literal següent:
“Vista la documentació de l’expedient, i que el sol·licitant es troba dins d’un dels
supòsits de bonificació contemplats en l’article 103.2.a) del Test Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març,
aquesta Intervenció informa favorablement aquest expedient, havent de seguir per
la seva aprovació el procediment establert a l’Ordenança fiscal núm.2 que
estableix la competència de declaració d’especial interès o utilitat municipal al Ple
de la Corporació, i que ho acordarà per majoria simple dels seus membres.”
Realitzada la tramitació legalment establerta es proposa al Ple l'adopció de l’acord següent:
Proposta d’acord

5. Declarar d’especial interès o utilitat municipal les obres corresponents a la llicència
d’obres amb expedient OMAJ201700012, sol·licitada pell Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per entendre degudament
justificada la causa del benefici, en virtut del que disposa l’Ordenança fiscal núm. 2
reguladora d’aquests impost aprovada per aquest Ajuntament en data 22 de desembre de
2016 i publicada al Butlletí Oficial de la Província en data 30 de desembre de 2016,
emparada en l’article 74.2 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals,
aprovada per RDL 2/2004, de 5 de març.
6. Reconèixer la bonificació del 70% a la Generalitat de Catalunya, Departament de
Treball i Afers Socials de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, per
tractar-se d’unes obres destinades a finalitats socials, promogudes per una entitat de
caràcter públic.
7. Notificar aquest acord a l’interessat, amb indicació dels recursos que procedeixin.

El Sr. Oliva diu que no cal gran explicació, que hi ha unes obres i que tenen dret a la
bonificació del 70 per cent, i que l’òrgan competent per tramitar-ho i acordar-ho és el
plenari, i que el que es proposa és l’Institut Torremar, que compleix tots els requisits, que
proposa aprovar-ho i que li sembla que es pot fer per assentiment, com a la informativa.

13

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Estem d’acord amb la bonificació i és evident l’interès social de l’entitat, i és un extrem
previst a les ordenances fiscals.
També afegiríem que pel 2018, es podria incloure un llistat de les entitats del nostre
municipi que s’hi puguin adherir de manera directe i així no caldria portar al Ple un tema
tant evident.
Com no podria ser d’una altre manera, hi votarem a favor.”

Demana que s’afegeixi que com que a les ordenances no se sap mai quan s’està a temps o
no per proposar coses, ho fan ara perquè ho tinguin en compte, poder incloure les entitats i
associacions que reuneixin els requisits i que tinguin seu a Vilassar de Dalt, que es puguin
adherir a aquesta norma.

La Sra. Álvarez diu que entenen que és un dret que tenen, i que per tant, hi votaran a favor.

La Sra. Martín-Moreno diu que votaran a favor de la bonificació, ja que és per poder
arreglar els desperfectes del col·legi, que es dedica a les persones amb discapacitat
intel·lectual, i que tot el que sigui per millorar la qualitat de vida d’aquests nens és bo, i
que l’ajuntament com a tal ha d’oferir el seu recolzament en tot el que necessitin.

La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Entenem que les persones físiques, jurídiques i les entitats propietàries de qualsevol
construcció, instal·lació o obra tant si són propietàries o no de l’immoble en el qual es fan
les obres està subjecte a pagar la taxa corresponent, però creiem raonable que en el cas
d’obres en edificis destinats a finalitats socials, aquest impost tingui una bonificació, per
tant tenen el nostre vot favorable”.

L’alcalde sotmet el punt a votació i s’aprova per unanimitat.

3.- Instar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona a deixar sense efectes
la tramitació del Parcial sector 1 Matagalls, de Vilassar de Dalt
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000075

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Instar a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona a deixar sense efectes la
tramitació del Pla Parcial sector 1 Matagalls, de Vilassar de Dalt

Antecedents de fet

En data 21 de juliol de 2005, la junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
va aprovar inicialment el Pla parcial urbanístic del Sector 1, Matagalls. I va notificar als
propietaris l’esmentada resolució.
En data 22 de desembre de 2005, el Ple Municipal de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va
respondre les al·legacions presentades en el termini d’exposició publica, i va aprovar
provisionalment el pla parcial.
En data 25 de maig de 2006, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va acordar
retornar el Pla parcial a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt amb determinades prescripcions
de caràcter tècnic i jurídic.
En data 16 d’octubre de 2008, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va tornar
a acordar retornar el Pla parcial a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt amb determinades
prescripcions de caràcter tècnic i jurídic.
En data 23 de juliol de 2009 el Ple Municipals de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va
acordar l’aprovació del text refós del pla parcial incorporant les prescripcions de la
comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
En data 16 de juny de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament el Pla Parcial urbanístic del sector 1 Maragalls del terme municipal de
Vilassar de Dalt, adaptant el acord següent:
“.... 1.- Aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic del sector 1 Matagalls de Vilassar
de Dalt, promogut per Previ 2000, Sl i Sivis, SA, i trames de l’Ajuntament.
2.- Condicionar l’eficàcia d’aquest acord a l’aprovació definitiva del, projecte
d’urbanització, així com a la presentació davant l’ajuntament, dins del termini de tres
mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació de la garantia del 12% del total del
cost d’implantació dels serveis i d’execució de l’obra d’urbanització, tal i com estableixen
els articles 107.3 i 106.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme amb el benentès que, un cop exhaurit l’esmentat termini,
sense que s’hagi constituït la garantia, la tramitació del pla restarà sense efecte.
3.- Supeditat, també, la publicació d’aquest acord i de les normes urbanístiques al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya a la presentació per part de l’Ajuntament de la
documentació acreditativa de la formalització de la garantia esmentada. ...”
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En data 31 de maig de 2012, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va notificar
a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i també als promotors del Pla parcial urbanístic del
sector 1 Matagalls de Vilassar de Dalt, Previ 2000, Sl i Sivis, SA el següent acord:
“... Resolució:
Vista la proposta de la Ponència Técnica, aquesta Comissió acorda:
1.- Manifestar que, d’acord amb l’article 33 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, que ha
derogat els apartats 7 i 8 de l’article 89 del Text Refós de la Llei d’urbanisme, la
publicació i consegüent executivitat del Pla parcial urbanístic del sector 1 Matagalls, de
Vilassar de Dalt, promogut per Previ 2000, SL i Sivis, SA, i trames per l’ajuntament, no
resta condicionada a l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització corresponent.
2.- Requerir als promotors del pla esmentat perquè, en el termini de tres mesos,
constitueixi la garantia corresponent al 12% del valor de les obres d’urbanització
relatives al pla parcial esmentat, amb l’advertiment que ni no acredita aquesta
circumstancia en el termini de tres mesos, la seva tramitació restarà sense cap efecte.
3.- Comunicar-ho a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, als promotors i propietaris afectats.
...”
En data 28 de novembre de 2012 el ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va verificar el
text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilassar de Dalt incorporant les
prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona.
En data 31 de maig de 2013 la Comissió territorial d’Urbanisme de Barcelona va donar
conformitat del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vilassar de Dalt,
sent publicat el 7 d’octubre de 2013.
En data 30 de setembre de 2016, Portagrossa, Sl, Altamira Santander Real Estate, SL i Sot
Mate, SL van sol·licitar amb registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt
numero E2016005082, la tramitació del projecte de reparcel·lació del sector 1 Matagalls.
En data 17 de novembre de 2016, es va inadmetre a tràmit l’esmentada sol·licitud atès que
no s’havia acreditat el compliment de la condició imposada per la pròpia Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona. Aquesta resolució no ha estat recorreguda en via
administrativa.
En data 23 de desembre de 2016, el Sr. Xavier Ripoll Geremías, i el Sr. Camil Casacuberta
Tapiz, en representació de les mercantils esmentades, sol·licita la tramitació del projecte de
reparcel·lació voluntària, distinta de la presentada el 30 de setembre de 2016.
En data 2 de febrer de 2017, es va tornar a inadmetre la tramitació del projecte de
reparcel·lació del pla parcial del sector 1 de Matagalls per les mateixes motivacions que la
primera vegada.
En data 16 de març del corrent, el regidor delegat d’urbanisme d’aquest ajuntament emet
informe proposta que consta en l’expedient i es dona per reproduït. En les conclusions
d’aquest document es proposa, en síntesi, que es duguin a terme els tràmits necessaris per a
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deixar sense efectes el Pla Parcial urbanístic del sector 1 Matagalls, i iniciar els tràmits
per a desclassificar el sòl i retornar-ho a sòl no urbanitzable.
En data 16 de març del corrent, vist l’informe emès pel regidor delegat d’urbanisme,
l’arquitecte municipal emet informe tècnic que consta en l’expedient i es dona per
reproduït. En síntesi, l’arquitecte municipal informa favorablement la proposta formulada
pel regidor d’urbanisme.
L’article 107.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei d’Urbanisme (TRLU) estableix la següent obligació: << Per a la publicació de
l'acord d'aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats i dels projectes
d'urbanització d'iniciativa privada, és requisit previ que s'asseguri l'obligació d'urbanitzar
mitjançant la constitució de la garantia corresponent, per l'import del 12% del valor de les
obres d'urbanització.>>
L’article 106.3 del TRLU estableix el següent literal: << La constitució de la garantia a
què fa referència l’art. 107.3 és condició d’eficàcia de l’executivitat dels plans urbanístics
derivats i dels projectes d’urbanització d’iniciativa privada. El termini per a acreditar la
constitució de la garantia davant l’administració urbanística que pertoqui és d’un any.
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi acreditat, l’administració ha de requerir a
les persones obligades que compleixin llur obligació i els ha d’advertir que, si no ho fan
en el termini concedit amb aquesta finalitat, la tramitació del pla resta sense cap efecte,
d’acord amb el que s’estableixi per reglament.>>
En data 17 de març, la tresorera d’aquest ajuntament emet informe pel que dona compte
que no consta dipositat el 12% corresponent al pla parcial Matagalls en la tresoreria
d’aquest ajuntament.
A la vista dels antecedents, resulta acreditat que d’una manera reiterada, els promotors del
Pla Parcial de referència han desatès l’obligació legal prevista en l’article 107.3 del TRLU.
Per tot això, es proposa instar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a que
deixi sense efectes el pla parcial de referència i, per tant, com si no hagués tramitat.
El ple municipal d’aquest ajuntament és l’òrgan competent per a l’adopció de la proposta
que consta en la part resolutiva, en exercici de la competència que li ve atribuïda en
l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i en
l’article 52.2.c) 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.
La proposta que es trasllada al ple no està sotmès a un règim de majories qualificades per a
la seva aprovació, donat que no es troba comprès en cap dels supòsits taxats previstos en
l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril ni en els de l’article 114.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
Fonaments de dret

1. Art. 22.2.c de Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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2. Arts 52.2.c 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.
3. Arts. 106.3 i 107.3 del Text Refós de la Llei d’ Urbanisme de Catalunya aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost.
Vistos els preceptes esmentats i altres de general i procedent aplicació, els informes
emesos i en exercici de la competència que atribueix l’article 22.2.c de Llei 7/1985, de 2
d’abril, es proposa al ple l’adopció del següent acord :
Proposta d’acord

Primer. Instar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona a deixar sense efectes
la tramitació del Pla Parcial sector 1 Matagalls, de Vilassar de Dalt, pels motius que
consten en la part expositiva d’aquest acord.
Segon. Notificar el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, i als
representants dels promotores del Pla Parcial i del Projecte de Reparcel·lació del sector 1
Matagalls, de Vilassar de Dalt.

El Sr. Oliva diu que al 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar el pla parcial,
que es va comunicar al 2012, amb una clàusula que deia que hi havia tres mesos per
dipositar la fiança del 12 per cent de l’obra urbanitzadora, cosa que no es va fer. Explica
que quan es va consultar recentment aquest aspecte, tant pel que fa als cinc anys com els
tres mesos, a la direcció general d’Urbanisme, van dir que ells ho donaven per caducat,
però que s’instés a caducitat formal. Explica que el que es proposa és aquesta caducitat
formal.
Diu que és un tema que vell, incorporat a les normes del 92, les normes subsidiàries del
planejament, on molts han anat dient que no era el lloc adequat per anar creixent, cosa que
va portar bons debats, que era un terreny amb uns pendents excessius, que trencava els
límits d’urbanisme cap a muntanya, quan ells creien que s’havia de créixer cap a la plana, i
que el model de ciutat-jardí que pressuposa no els sembla el més necessari per l’actual
conjuntura.
Diu que en qualsevol cas, el que proposen és instar formalment la caducitat en un primer
pas, i que després ja es parlaria d’altres passes, i que avui es proposa això d’acord amb les
indicacions que van fer els tècnics de la direcció general.

El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Estem d’acord amb que pels antecedents que s’aporten a l’expedient, no hi ha cap interès
en portar a terme la concreció del Pla parcial de Matagalls per part dels promotors.
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No obstant, no és una competència municipal sinó que recau a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, per la qual cosa, i sense entrar en la discussió del model de
poble, ens abstindrem.
Bàsicament per l’ambigüitat de l’equip de Govern, manifesta a Can Jaumetó o quan
defensa Can Maians com a model de creixement, que va passar d’agrícola a urbanitzable
sense contraprestacions pel municipi, almenys que nosaltres sapiguem.”
La Sra. Álvarez diu que estan contents amb què es deixi sense efecte aquest pla parcial 1
Matagalls, perquè això vol dir que no s’urbanitzaran nous sectors de Vilassar, ni per a lucre
privat, i que per tant, hi votaran a favor.

La Sra. Martín-Moreno diu que s’hi abstindrà, i que l’empresa promotora no ha presentat
l’aval, segons se’ls va informar en la comissió informativa. Diu que el que se’ls va dir és
que és la Generalitat qui ha d’executar això. Creu que s’hauria de fer un nou pla parcial, o
que l’ajuntament ho qualifiqui directament, i que això no és un tràmit administratiu sinó
voluntat política, com se’ls va informar. Diu que com que la competència és de la
Generalitat i no té clar com es qualificarà aquest sòl, que ara és urbanitzable però en
condició de rústic, que decideixi la Generalitat.

La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Estem d’acord que hi hagi la voluntat en demanar l’anul·lació d’aquest Pla Parcial, no
només perquè no s’hagi fet l’aportació de l’aval corresponent, sinó que això ens manté en
la necessitat de valorar sobre el model de poble, si volem seguir construint tot el que es
pugui ho mantenim un criteri de creixement natural, compaginat amb la rehabilitació de
l’habitatge buit, que n’hi ha, encara que no sembla hi hagi la voluntat de quantificar-ho.”

El Sr. Oliva diu que hi ha una novetat, però que està fora de termini i no procedeix, segons
la direcció general, i és que dilluns van córrer a dipositar la fiança. Diu que segons els
tècnics de la direcció general, no afecta res del tema, perquè el donen per caducat.

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

4.- Moció en relació a la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a l'Impost
sobre l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000071

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Moció en relació a la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a l'Impost sobre
l'Increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Relació de fets

Per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, s’han declarat
inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de
juliol, de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del
Territori Històric de Guipúscoa, però únicament en la mesura que sotmeten a tributació
situacions d’inexistència d’increments de valor.
La sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les modificacions o
adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de
Naturalesa Urbana per tal que els supòsits d’inexistència d’increment de valor dels terrenys
de naturalesa urbana deixin d’estar-hi subjectes.
Si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda al Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals (TRLHL), el text dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei és pràcticament
idèntic al de les disposicions de la norma foral de Guipúscoa declarades inconstitucionals,
raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar sobre els esmentats
articles del TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la
plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la Sentència de referència.
L’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments haguessin de
procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a
terrenys que no havien experimentat un increment de valor, com a conseqüència d’una
regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no s’han d’assumir, en cap cas,
pels ens locals afectats.
És per això que el grup municipal d’ARA VILASSAR proposa al ple de la corporació
l’adopció dels acords següents :
Proposta d’acords

Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de
modificació del TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl
deixin d’estar subjectes a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost en els termes establerts a
l’esmentada Sentència del TC.
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Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2017 una partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per
efecte d’una Sentència del Tribunal Constitucional, hagin de procedir a la devolució de
quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en relació a terrenys el valor dels
quals no havia experimentat cap increment.
Tercer.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant
del finançament dels ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions
sostenibles econòmicament i puguin desenvolupar de forma eficient les competències que
els pertoquen.
Quart.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de
Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat, a l’FMC i l’ACM.

El Sr. Oliva manifesta que aquesta moció està consensuada per les dues grans associacions
municipalistes, la Federació i Acció catalana de municipis, i la idea és no pagar els
ajuntaments els errors d’altres, en aquest cas de l’Administració central. Diu que el que es
proposa és instar a què tramitin un projecte de llei que resolgui el buit que hi ha, i en segon
lloc, que es compensin els ajuntaments que hagin de retornar diners, perquè és
l’Administració qui ha provocat l’errada, si és que n’hi ha. Diu que els van semblar que la
proposició encaixava amb el que pensaven, i que per això ho han portat al plenari.

El Sr. Cusidó diu literalment que “és una moció de tot l’espai municipalista, per tant,
entenem que no cal protagonismes i que cal que tots els grups ens hi afegim, perquè així
s’ha acordat tant amb l’Associació com amb la Federació de Municipis. Ens afegirem a la
moció, i hi votarem a favor.”

La Sra. Álvarez manifesta que la CUP entén que la moció es debat a conseqüència de la
por de molts ajuntaments catalans davant d’una futura sentència del Tribunal
Constitucional que obligui els ens locals a retornar aquells impostos cobrats de més als
ciutadans per plusvàlues, quan en una transmissió de patrimoni no ha existit un augment
del valor. Diu que la situació ha estat quotidiana els darrers anys, i que gairebé tothom
venia per sota del preu que havia pagat fa menys d’una dècada. Diu que aquest impost és
un dels tres impostos que permet als ajuntaments obtenir més ingressos per poder-se
finançar, i que ells defensaran sempre que caldrà buscar noves vies de finançament que
permetin major autonomia de les hisendes municipals, i que deixin de banda un model on
l‘urbanisme, el mercadeig del sòl i l’explotació del territori sigui per als ajuntaments una
de les principals formes d’obtenció d’ingressos per prestar serveis als ciutadans, però que
comparteixen l’objectiu de la moció, i que hi votaran a favor.

La Sra. Martín-Moreno diu que la plusvàlua és un impost pel qual s’han estat finançant els
ajuntaments. Pregunta si a Vilassar s’han deixat de cobrar aquests impostos, perquè això ja
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ho sabien. Pregunta si s’ha introduït alguna bonificació, perquè el Grup Popular, a les
al·legacions de les ordenances fiscals van demanar una bonificació i se’ls va desestimar.
Diu que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha emès una circular on
recomana esperar l’informe que s’emeti, però que ara mateix està negociant amb el govern
la reforma del finançament local i ja s’ha creat una comissió d’experts que començarà de
forma immediata el seu estudi, i diu que té els noms i s’ofereix a passar-ho a la resta de
grups, i explica que ho ha passat la Federació de Municipis i no el PP.
Manifesta que la finalitat d’això és arribar assolir un acord satisfactori per als contribuents
afectats, així com salvaguardar els recursos de les hisendes locals, que seran revisades en
profunditat, i que serà el contribuent qui haurà de sol·licitar a l’ajuntament la revisió de la
seva autoliquidació, al·legant la vulneració de la seva capacitat econòmica reconeguda en
l’article 31 de la Constitució. Diu que el PP demana que l’ajuntament posi els mitjans
necessaris per oferir la revisió d’aquestes liquidacions a tots els habitants del poble que
hagin pagat això. Diu que hi votarà a favor.
La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
“El nostre grup ja ho va consensuar aquesta moció a la comissió informativa i l’ànim de la
moció sobretot és que no ens perjudiqui les arques, per tant, seguim estant d’acord.”
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

5.- Moció d'adhesió al a Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000072

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Moció d'adhesió al a Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària.

Relació de fets

El passat novembre es va culminar a Santa Coloma de Gramenet el procés de constitució
de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS) que va néixer
l’octubre del 2015 en la primera Trobada Internacional de Municipalisme i Economia
Solidària organitzada per l’Ajuntament de Barcelona.
El manifest aprovat a Barcelona el 23 d’octubre de 2015 diu
>>“Cap a una xarxa de municipis per l'economia social i solidària
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En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de promoció
econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora d’explorar un
nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos endògens i
prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a de resoldre més
eficaçment les necessitats de la ciutadania.
El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per l’empenta
dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats i la
utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i
ambiental les fa especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des dels
ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de desenvolupament territorial.
En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa ha crescut
quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A Catalunya tenim milers
d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però també moltes d’altres
que donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i
altres professionals, grups de consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa,
entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en
el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres,
grups de criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.
A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats
d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix
territori on fan l’activitat, com també́ els seus proveïdors i col·laboradors; sovint donen
suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en resulten
tendeixen a circular dins el territori. De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja
són agents de desenvolupament local; perquè creen llocs de treball a la localitat i els
mantenen, perquè faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i
perquè tot això ho fan, a més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles
comunitaris.
Per totes aquestes consideracions, els ajuntaments sotasignats manifestem la nostra
voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i solidària als nostres municipis i
de fer·ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns
entre nosaltres que ens permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions,
activitats i recursos.
Amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta col·laboració i crear eventualment una xarxa de
municipis per l’economia social i solidària, acordem de celebrar una propera trobada en
el primer semestre de l’any següent. L’organització d’aquesta trobada correspondrà a
l’Ajuntament de Badalona.”>>
Una quarantena de municipis catalans ja han votat els estatuts i el pla de treball de
l’associació. S’hi han adherit els municipis d’Arbúcies, Arenys de Mar, Argentona, Artés,
Badalona, Badia del Vallès, Barcelona, Cabrils, Canet de Mar, Cardedeu, Castellar del
Vallès, Castellbell i el Vilar, Celrà, Cerdanyola del Vallès, Collbató, Consell Comarcal del
Maresme, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Esparreguera, Girona, La Bisbal
d’Empordà, Manlleu, Manresa, Mataró, Mieres, Montornès del Vallès, Navàs, Palafrugell,
Palau-Solità i Plegamans, Roquetes, Rubí, Sabadell, Salt, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi
de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Vicenç dels Horts, Santa
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Coloma de Gramenet, Santa Margarida i els Monjos, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa,
Vallirana, Viladamat, Viladecans, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de
Mar...
Hi ha en marxa diversos projectes que encaixen en aquest marc conceptual com els horts
comunitaris, la cooperativa d’habitatges o el mercat de productes de la terra; i tractar-los
amb aquest marc pot ajudar al seu ajust i promoció.
Per tot l’exposat, proposem adoptar els acords següents

Proposta d’acords

Primer.- Aprovar l’adhesió com a membre de ple dret de la futura Associació Xarxa de
Municipis de l'Economia Social i Solidària.
Segon.- Aprovar la proposta d’Estatuts que regiran l’esmentada Associació, i que consten
com a annex a aquesta proposta de resolució.
Tercer.- Designar al regidor d’Economia i promoció Benet Oliva Ricós com a representant
titular de la corporació en els òrgans de govern de l’associació i el regidor de Comerç
Josep Carlos Babot com a representant substitut.
Quart.- Comunicar aquests acords a la Xarxa d’Economia Social i Solidària, a través de la
secretaria tècnica, que està assistint el procés de constitució de la futura associació.
Cinquè.- Facultar l’alcalde per al compliment del present acord als efectes oportuns.
El Sr. Oliva explica que s’ha posat a l’expedient diferents documents que han obtingut
sobre aquest projecte que va començar fa més d’un any, que està en gestió i que ja està
participant bona part del Maresme, de tot tipus de colors, començant pel Consell Comarcal,
i que té com a objectiu crear i fomentar el marc conceptual de l’economia social i solidària,
on hi ha diferents projectes, i que recentment s’ha obert un ateneu cooperatiu per fomentarla a Mataró d’àmbit comarcal, i que s’hi volen sumar perquè dóna una visió alternativa de
la manera de funcionar. Reitera que els sembla que hi han de ser, igual que molts
ajuntaments veïns, i per tant proposen adherir-s’hi. Diu que a l’expedient es veu tota la
qüestió, els projectes i el pressupost, i que si hi ha algun dubte miraran d’aclarir-ho.

El Sr. Garrigós a la seva intervenció literalment diu el següent:
“El
Grup
Municipal
del
PDCAT
s'adhereix
a
la
moció.
Estem en una època de canvi. De repensar la manera de fer les coses.
Ecologia, proximitat, sostenibilitat, solidaritat, col·laboració,... són principis que hem
d'incorporar a la nostra manera d'actuar. Per tant, l'adhesió a l'associació pot generar
oportunitats que permetin ajudar a créixer iniciatives empresarials dins d'aquesta manera
de pensar l'economia. Característiques que tenen aquestes iniciatives com:
Prioritzar
la
necessitat
dels
ciutadans
per
sobre
dels
diners.
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Gestionar
l'activitat
empresarial
de
manera
democràtica
Compromís
amb
el
medi
natural,
social
i
arrelades
al
territori
Creiem que aquestes iniciatives poden generar un major benestar als Vilassarencs i
Vilassarenques.
L'associació pot ser una eina per explorar aquest nou camí.”

La Sra. Álvarez diu que ells a la informativa van dir que la CUP se sumava a la moció
perquè estan totalment d’acord i hi votaran a favor.

La Sra. Martín-Moreno diu que el PP hi votarà a favor perquè és una nova línia de
finançament d’Europa per poder muntar cooperatives per donar treball a la gent, manifesta
que a Vilassar seria molt beneficiós i es podria donar treball a la gent que ho necessiti, i
sol·licita que es faci una supervisió per part de tots per fer un seguiment de qui i com
muntar les cooperatives i el treball que donen.
La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
“També ens vam sumar a aquesta proposta d’acord, perquè compartim el concepte
d’economia social i solidària, on es prioritzen les necessitats i utilitat social vers el lucre, i
entenem que aquest projecte s’ha d’impulsar des món local.”
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per assentiment.
6.- Moció dels grups municipals CUP Vilassar i PDeCAT per l'estudi de la
remunicipalització de la gestió de l'aigua.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000074

Moció presentada per: Candidatura d'Unitat Popular
Assumpte

Moció del grup municipal CUP Vilassar per l'estudi de la remunicipalització de la gestió
de l'aigua.

Relació de fets

Des de la CUP Vilassar sempre hem defensat que els serveis més essencials han d’estar
gestionats públicament. Entenem que d'aquesta manera, és garanteix la universalitat
d'accés, la millora del control i una gestió enfocada a aplicar politiques més socials.
D’aquesta manera, els beneficis de l'activitat podran repercutir en la totalitat de la població.
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L’aigua és un element indispensable per a la població i els ecosistemes,. Una necessitat
bàsica que ha de ser gestionada sota criteris dels béns comuns. Els beneficis generats de la
seva gestió s'haurien d'invertir en fer més eficient la seva distribució, en retornar l'aigua al
medi amb la millor qualitat possible, així com garantir els cabals ambientals als rius i la
integritat dels ecosistemes aquàtics. L'aigua és, a més, un dret humà reconegut per les
Nacions Unides en la seva resolució 64/92 que aprovada el 28 de juliol de l'any 2010 en
què es diu textualment que "l'accés a l'aigua potable i al sanejament és un dret humà
essencial per a gaudir plenament de la vida i de tots els drets humans".
A Catalunya la majoria de municipis tenen derivada la gestió de l'aigua i el control del seu
cicle a empreses privades, només un 20% dels municipis catalans gestionen l'aigua
directament sense externalitzar-ne el servei. Malgrat això, són diversos els ajuntaments de
casa nostra que han decidit recuperar-ne el control seguint la tendència mundial en què
cada vegada més ciutats, regions i països decideixen girar el full de la privatització de
l'aigua per a remunicipalitzar els serveis, recuperant el control públic de la gestió de l'aigua
i del sanejament. En l'informe de 2014 del Transnational Institute (TNI) i la Public Service
International Research Unit (PSIRU) s'han registrat 180 casos de remunicipalització de
l'aigua. Entre ells, hi destaquen ciutats tan rellevants com París, Nàpols, Budapest, Atlanta,
Buenos Aires, Berlín i La Paz. Aquestes experiències, com algunes de més recents a
Catalunya (Mataró, Manresa, Montornès del Vallès, Arenys de Munt, etc.) demostren la
tendència a l'alça de la gestió pública del serveis relacionats amb l'aigua amb la
incorporació de criteris de transparència, eficiència, sostenibilitat, participació i proximitat.
El proveïment d’aigua potable, és un servei mínim, de competència municipal i prestació
obligatòria, que sigui quina sigui la seva fórmula de gestió, la responsabilitat de la qual
recau sobre el seu ajuntament. El servei de l’aigua no pot estar en mans del sector privat ja
que aquesta gestió mercantil no permet que es duguin a terme totes les inversions en
benefici de la població.
La remunicipalització és, per tant, la reconversió en servei de gestió pública dels serveis de
subministrament d'aigua i de sanejament anteriorment privatitzats. Més precisament, la
remunicipalització és un procés de transició dels serveis d'aigua, de qualsevol forma de
privatització a la plena propietat i gestió públiques, sota control públic.
Atès que la concessió amb l'empresa que gestiona l'aigua i el clavegueram a Vilassar,
SOREA (grup ABGAR-Eau de Suez) finalitza l'any 2022, des del grup municipal de la
CUP entenem que és necessari obrir un debat públic entre els grups polítics i la població de
Vilassar per a poder valorar conjuntament quina ha de ser la millor forma de gestió
d'aquest servei.
Per tot això, instem al Ple municipal de Vilassar a adoptar els següents acords:
PRIMER. Crear una comissió formada per tècnics especialistes i representats dels
diferents grups polítics del consistori municipal i obert a persones especialistes que la
comissió convidi perquè, durant l’any 2017, estudiï, debati i treballi sobre el servei de
gestió de l’aigua i el clavegueram per aportar elements de judici que permetin valorar quin
és el model més convenient per a Vilassar.
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SEGON. Disposar que la composició de la comissió 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: Carola Llauró Sastre, i suplent Benet Oliva Ricós
b. Grup M. PDCat: Joan Alfons Cusidó Macià, i suplent Francesc Xavier Garrigós Roca
c. Grup M. CUP: Enric Miralles Mestres, i suplent Teia Àlvarez Pons de Vall
d. Grup M. PP: Gemma Martín-Moreno Garcia
e. Grup M. PSC: M. Àngels Bosch Mauri
TERCER. Sotmetre, al llarg de l’any 2017, a informació pública i debat ciutadà el model
de gestió de l'aigua a Vilassar, procurant comptar amb la presència de persones i col·lectius
especialitzats en el tema i amb tots els agents que actualment en gestionen el servei.
QUART. Que la comissió elabori els informes tècnics i/o jurídics pertinents per realitzar
l'estudi amb la finalitat d'internalització del servei.
CINQUÈ. La comissió haurà de lliurar al Ple municipal el dictamen de conclusions al
respecte de l'objecte pel qual ha estat constituïda en el termini no superior a 1 any a
comptar de l'endemà des de la data de l'aprovació del present acord.

El Sr. Miralles diu que la CUP presenta la moció perquè defensa que la gestió pública sigui
duta a terme a través dels ens municipals i no d’empreses privades que miren pels seus
interessos, i que el que miren és que tot servei sigui gestionat de forma pública per garantir
una universalitat d’accés, una millora del control del servei amb polítiques més socials i
sota uns criteris de béns comuns.
Explica que només el 20 per cent dels municipis de Catalunya tenen gestió directa de
l’aigua i diu que diferents ciutats estrangeres i altres del país gestionen de forma pública
l’aigua, aplicant criteris més socials per a aquest servei. Creuen que l’aigua no pot estar en
mans privades i que veuen necessari que hi hagi un debat públic, entre grups polítics i
població de Vilassar, per decidir quina és la millor manera de gestionar aquest servei,
demanant que es posin a treballar ara mateix perquè la concessió de l’aigua finalitza el
2022. Demana que es creï una comissió per tenir un espai per debatre, i portar a terme la
gestió que es consideri més adient.

La Sra. Llauró diu que des del seu grup, encara que poden estar d’acord amb el
plantejament, vol fer una sèrie de puntualitzacions per poder-la votar a favor. Diu que estan
d’acord amb poder valorar quina és la millor gestió del servei, però diu que la conclusió no
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ha de ser necessàriament que la millor gestió sigui la internalització, com es diu en el punt
4, sinó que aquesta comissió pugui treballar sense aquest apriorisme, que conclogui i
proposi quina és la millor gestió.
Diu que el que també li agradaria indicar és que hi ha una comissió ja d’avaluació dels
serveis bàsics, encara que aturada, que creuen que seria una bona eina per treballar, i no
haver de crear una comissió nova, establint i calendaritzant aquesta proposta, i proposa ferho al llarg de tota la legislatura.
Diu que el que també volen recalcar és que el consistori no es veuen capaços, ni a nivell de
gestió ni econòmicament, per poder gestionar internament el servei de l’aigua. Explica que
la concessió s’acaba el 2022, proposa treballar a través d’aquesta comissió d’avaluació de
serveis bàsics la millor proposta per gestionar l’aigua i intentar dur-la a terme, però creu
que això ja seria per a la propera legislatura, la del 2019 al 2023.
Manifesta que des del govern el que s’intenta és arribar allà on sí que creuen que poden
arribar, i amb SOREA estan intentant arribar a acords amb la signatura d’un conveni on
s’estableixen una sèrie d’inversions que es realitzarien en la xarxa bàsica d’aigua en el
poble, sense que això suposi un augment en tarifes.

El Sr. Garrigós a la seva intervenció literalment diu el següent:
"El Grup Municipal PDCAT a la Comissió informativa es va afegir a la moció. La
remunicipalització de la gestió de l'aigua estava en el nostre programa electoral.
El proveïment de l'aigua és un servei obligatori de competència municipal. Cal estudiar
com gestionar aquest recurs de manera eficient, justa i transparent, sense mercantilitzar-lo.
Considerem que la millor manera de garantir el seu ús i atendre les necessitats socials és
poder
incidir
sobre
la
seva
gestió
directa
des
del
Consistori.
Entenem que una gestió directa per part del Consistori pot permetre modular la tarifa, el
coneixement real de la xarxa, verificar el seu manteniment i garantir la transparència en la
gestió.
Veiem oportú la creació de la Comissió proposada per estudiar el tema i veure si les
nostres premisses són correctes i finalment traslladar el debat al ciutadà."
La Sra. Martín-Moreno diu que s’hi abstindran, i pregunta si seria VISERMA qui
gestionaria el tema, quant costaria remunicipalitzar-ho, si té l’ajuntament recursos per
poder-ho fer. Diu que el que es demana és només una comissió per a l’estudi, però que hi
hauria d’haver una comissió de tècnics professionals de vàlua en el sector que fessin una
comissió per veure el que falta o no falta, el que suposaria per a l’ajuntament o com està la
xarxa, per si està fatal i no seria beneficiós perquè s’hi han de posar molts diners.

La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
28

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

“Creiem que està molt bé treballar amb anticipació en tot el que calgui, com en aquest cas,
la municipalització del servei de subministrament d’aigua, fins i tot aprofitant el suport de
la Diputació en aquest matèria. De fet, nosaltres també la vàrem incloure en el nostre
programa. Però si la concessió venç d’aquí 6 anys, potser ens precipitem massa, i d’aquí a
que s’hagi d’executar hi hagi un altre grup de govern que ho pugui modificar i fins i tot
anul·lar. No veiem clar córrer tant, no és una situació que es pugui produir en un temps
més o menys immediat. Preferiríem començar a treballar en aquesta matèria des de la
Comissió de Serveis que ja esta en funcionament.”

El Sr. Miralles diu que agraeix l’ampli suport que reben en la moció per poder-se posar a
treballar en el tema. Quant a l’apriorisme, explica que ells volen que tothom aporti les
seves visions per veure quina és la millor forma de gestionar el servei, que per a això la
CUP té una visió políticament ferma i la seva aposta directa és aquesta, que molts
municipis ho han demostrat, i que, per exemple Mataró podia revertir els ingressos que
s’aconseguien a través de la gestió pública de l’aigua a les arques municipals. Diu que
igual que sap que hi ha serveis que són molt costosos, creu que aquest és un dels serveis
que pot reportar centenars de milers d’euros cap a les arques municipals.
Diu que pensen que hi ha molts serveis públics bàsics que s’han d’analitzar en aquesta
comissió però que centraran energies en aquest, i que es pot alternar l’estudi dels diferents
tipus de serveis en la comissió d’avaluació de serveis bàsics, que només s’ha reunit dos
cops, però els sembla que val la pena tenir una específica sobre aquest tema.
Explica que també cal controlar les diferents fases d’inversió a la xarxa que fa l’empresa
perquè no vagi deixant de banda les inversions si creu que pot acabar perdent la concessió,
i que cal ser exigents des de l’ajuntament per no trobar-se una xarxa nefasta, i controlar el
servei. Agraeix al PDeCAT que s’hi sumi, que els dubtes que s’ha plantejat el PP es podran
anar resolent en la comissió, li sembla que hi ha d’haver elements tècnics de judici perquè
amb els polítics no n’hi haurà prou, i el que no volen és trobar-se el 2022 amb una xarxa
nefasta, i que sigui ultracostós afrontar aquesta gestió.
Afegeix que també entenen que en el pla de viabilitat que s’havia aprovat recentment hi
havia aquest aspecte com un element fonamental a nivell d’aconseguir augmentar els
ingressos corrents, i creuen que s’ha d’apostar cap aquí.

La Sra. Llauró diu que quant a l’apriorisme, és una de les coses que estableix la CUP, que
en el punt quart diu que la comissió elabori els informes tècnics jurídics o pertinents per
realitzar l’estudi, amb la finalitat d’internalització dels serveis, i que ells el que volen és la
millor gestió dels serveis, que s’estableixi quina és la millor, no que la finalitat sigui només
anar dirigits a la internalització, que potser és el millor o potser no, i que això ho decidirà
la comissió. Manifesta que no poden aprovar la moció anant dirigits a la internalització, i
que s’obren al que decideixi la comissió.
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El Sr. Cusidó literalment diu que “estem d’acord amb el que deia l’Enric, això s’ha de
començar com més aviat, millor, bàsicament perquè es faci el seguiment, tal com ha dit
també bé la Carola, que les inversions es vagin fent tal com estan previstes, i que no ens
trobem amb una xarxa obsoleta, però per molts altres aspectes, eh? Actualment hi ha una
línia oberta de la Diputació per a l’assessorament dels ajuntaments que vulguin revertir el
servei de l’aigua i, per tant, ja es podria aprofitar aquesta posada a disposició dels
ajuntaments, d’aquest servei d’assessorament que ens pot sortir de manera gratuïta. Per
tant, és un element més per començar com més aviat, millor.
També estic d’acord amb l’Enric i la Teia, per començar-ho com més aviat millor, i que
sigui una comissió específica perquè és important. També difereixo d’una cosa del que heu
dit: que no ha de ser la gestió de l’aigua amb previsió de beneficis, sinó que ha de ser per
quantificar el cost just del servei, perquè el que paga el ciutadà són taxes, i el que no
podem fer és que el negoci que està fent l’empresa el vulguem fer l’ajuntament. el que
hem de fer com a ajuntament és un cost ajustat, el més ajustat, i que realment això es pugui
traduir a les butxaques dels contribuents, dels veïns, amb un cost més ajustat del preu de
l’aigua. Amb això no estem d’acord, amb el que has dit, Enric.
Per la resta estem amb tot d’acord, i per això ja ens hi vam afegir des de bon moment,
perquè també ho teníem previst nosaltres en el programa electoral, perquè és un dels temes
que teníem, el que passa és que potser us heu avançat més vosaltres, i cap problema, ens hi
afegim i ja està. Entenem que ha de ser com més aviat, millor, i entenem, pel que hem
exposat, que com més aviat comencem més aviat tindrem clar si el model és més bo
internalitzat, externalitzat, i amb el que no estaríem pas d’acord, i ja ho dic ara, és que la
internalització la fes VISERMA. Entenem que és un servei que ha de tenir l’ajuntament, i
que la gestió ha de ser única i exclusivament de l’ajuntament, perquè VISERMA recordem
que té els costos d’empresa, que també són costos que es traslladen a la ciutadania.”

El l’alcalde diu que la moció tirarà endavant, perquè l’escenari possible és una abstenció
raonada, amb la qual cosa la moció hauria de tirar endavant. L’alcalde diu que hi ha tres
qüestions bàsiques, que són que no es pot internalitzar el servei durant aquest mandat,
encara que no ho demani la moció, perquè no hi ha capacitat econòmica ni de gestió per
fer-ho, encara que sí que hi ha un conjunt d’inversions previstes sense incrementar tarifes
si hi ha retorn de la concessió, cosa que decidirà el proper govern, esperant que decideixi
amb la informació disponible. Diu que quant a l’estudi i la gestió directa, Vilassar té molta
gestió directa, i que també requereix d’un cert debat, sobretot la gestió de serveis bàsics.
Diu que l’aigua és un servei bàsic i obligatori, i que es pot discriminar pel que fa a quins
serveis són més bàsics. Diu que si aquesta comissió el que fa és treballar en aquesta línia,
el punt primer és ben clar i proposa basar en aquest primer tot el redactar anterior, que
qualifica el tema de la municipalització, i creu que es podria treure el punt quart, perquè ja
es parla d’informes tècnics i de treballs que determinen un conjunt d’estudis de la comissió
i un dictamen a un any. Creu que hi ha una incongruència entre el punt primer, que valora
quin és el model mes convenient per a Vilassar, respecte del quart, que determina la
finalitat de la internalització del servei, i demana excuses per no haver pogut parlar del
tema.
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El Sr. Miralles diu que entén la posició, però que ells marquen la seva i el que volen és que
s’acabi internalitzant el servei, i que per això hi és el punt quart. Diu que no és una qüestió
d’enrocament sinó de posició política, i que la moció ha estat presentada amb suficient
antelació i debatuda com a assemblea, manifesta que ells dos com a regidors no poden
decidir canviar una posició política per una petició al moment, i que per tant, si s’hi volen
sumar amb sabent que la finalitat política és aquesta però en gran part la de l’estudi, i que
l’informe que s’elevi al ple les forces que hi hagi aquell dia acabaran decidint, els ho
agrairan.

El Sr alcalde contesta que el que ells demanaven era una modulació del punt quart, que la
seva posició política també està per la gestió directa d’aquest servei que haurà de decidir
un govern posterior, però diu que és important també garantir que la filosofia del punt
primer estigui en el conjunt d’aquest punts, i que com que ha dit abans que la moció tira
endavant i s’haurà d’implementar, s’hi abstindran.

El Sr. secretari comenta que ara s’haurien de determinar els membres de cada grup que
formaran part de la comissió, que són els següents:
•
•
•
•
•

ARA VILASSAR: Titulat Sra. Llauró i com a suplent el Sr. Oliva.
PDeCAT: Titular el Sr. Cusidó, i suplent el Sr. Garrigós.
CUP: titular el Sr. Miralles i suplent la senyora Álvarez.
PSC: La Sra. Bosch.
PP: La sra. Martín-Moreno.

L’alcalde vol aprofitar per dir que assumeix amb molt de grat la presidència de la
comissió, però que si algú estima que no ha de ser ell, que no hi ha problema.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 4 vots a favor dels regidors de la
CUP i PDeCAT i 9 abstencions dels regidors d’ARA VILASSAR, PSC i PP.

7.- Moció dels grups municipals del PSC de Vilassar de Dalt i PDeCAT, relativa a la
plaga del "Tomicus" i per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme,
d'acord amb allò que preveu l'article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya 21/2002 de 5 de Juliol.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000077

Moció presentada per: Partit dels Socialistes de Catalunya.
Assumpte
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Moció del grup municipal del PSC de Vilassar de Dalt relativa a la plaga del 'Tomicus' i
per a una explotació sostenible dels boscos del Maresme, d'acord amb allò que preveu
l'article 103 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 21/2002 de 5 de Juliol.

Relació de fets

L’ús de la biomassa forestal per a la producció d’energia tèrmica s’està implantant de
forma generalitzada a tot Europa. L’augment dels preus dels combustibles fòssils, la
necessitat de disminuir la dependència energètica exterior que tenen molts països, molt
especialment el nostre i, en general, per tots els aspectes mediambientals positius de la
bioenergia de la biomassa, han facilitat que s’estiguin produint importants avenços
tecnològics tant en la producció de la matèria primera com en les instal·lacions tèrmiques.
Més del 90% dels boscos del Maresme són de propietat privada que pertany
aproximadament a més de 5.000 propietaris amb una superfície mitjana que no arriba a les
4 Ha i els quals pertanyen en un percentatge molt baix en associacions.
S'ha produït un abandonament per part dels propietaris de la gestió, per la poca rendibilitat
d’aquesta, i per tant de les feines tradicionals del bosc, de la seva cura i bona conservació.
Aquest fet, provoca el creixement de la massa forestal i el sota bosc, debilitant els arbres,
que unit a la sequera dels boscos, ha facilitat que algunes afectacions endèmiques en els
pins, especialment el "Tomicus", tinguin en aquests moments la característica de plaga, que
obliga a tallar els arbres infectats per impedir que es propagui. Cal considerar a més, que
els arbres morts són un greu perill d'incendi del bosc.
Els arbres de la Serralada Marina que forma part de la Serralada Litoral Catalana, són a
més, fonamentals, fan de barrera de retenció de l'aigua de les pluges tempestuoses i eviten
riuades nocives per a l'home, els cultius i els habitatges.
Si no es prenen mesures, es corre el risc de la desaparició d'importants zones de boscos, a
causa de les diferents amenaces que provocaran conseqüències molt negatives per al medi
ambient, el paisatge i la biodiversitat.
Hi ha altres zones del país que estan explotant econòmicament els boscos amb la biomassa,
amb la fusta i amb altres formes d'explotació, que a més d'obtenir un benefici econòmic,
mantenen en perfecte estat els boscos, evitant els riscos de desaparició dels mateixos a
llarg termini. Nomes a la província de Barcelona es calcula un potencial de biomassa de
340.000t/any.
La Generalitat a través del Consell Comarcal ha disposat de 100.000 € de subvenció per a
l'eradicació del "Tomicus" que encara que probablement seran insuficients, és un primer
pas en la bona direcció, ja que la subvenció va destinada als propietaris a través de les
associacions, per fomentar precisament la potenciació de les mateixes.
Per tot això demanem al Ple l’adopció dels següents acords:
Proposta d’acord

1. Potenciar per part de l'Ajuntament l'associacionisme dels propietaris de parcel·les de
boscos, a fi d'obtenir les subvencions per als treballs per a l'eradicació de les plagues,
especialment del "Tomicus", així com per afavorir l'explotació sostenible dels boscos.
2. Fomentar xerrades, taules rodones, tallers, etc. en col·laboració amb el Consell
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Comarcal, dirigits a sensibilitzar d’aquesta problemàtica tant a la població en general,
com especialment als propietaris de boscos.
3. Aprofitar els treballs d’eradicació del “Tomicus” per potenciar els plans d’ocupació i
formació adreçats als treballs de manteniment i explotació sostenible dels boscos, i
declarar la plaga com a catàstrofe natural exempta de pagament de taxa.
4. Afavorir les instal·lacions de biomassa en equipaments municipals i, a poder ser amb
biomassa de proximitat, per ajudar a la gestió dels boscos del Maresme.
5. Instar a la Diputació i a la Generalitat a incrementar els recursos per a l’eradicació de
les plagues als boscos, així com per estimular l’explotació sostenible dels mateixos.
6. Traslladar aquests acords a la Generalitat, Diputació i Consell Comarcal, així com als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les Associacions de propietaris.
7. Instar al Parc de la Serralada Litoral a que faci el seguiment per a la correcta tala en les
zones afectades pel “tomicus”i, si s’escau, fer un estudi per a la seva repoblació.

La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
“En vista de la situació d’abandonament de la gestió dels boscos, (produïda bàsicament per
la baixa rendibilitat) i per tant de les feines tradicionals, la cura i bona conservació, hi ha
hagut un creixement excessiu de la massa forestal i del sota bosc. Unit a períodes de
sequera, els arbres han patit l’estrès hídric i debilitat, facilitant que algunes afectacions
endèmiques dels pins, especialment el "Tomicus", tinguin en aquests moments la
característica de plaga i la conseqüent mort d’aquests amb i l’increment del perill d’incendi
que tota aquesta situació provoca.
L’escalfament del sistema climàtic és inequívoc i l’activitat de l’ésser humà és la causa
dominant d’aquest escalfament des de mitjans del segle XX. Aquest no reconeix fronteres,
ni en l’espai ni en el temps i, com a conseqüència del seu abast global, requereix d’un
elevat grau de sensibilitat social.
Per aquest motiu i davant la necessitat de conservació dels nostres boscos per la
importància que tenen tant com mitigadors del CO2 de l'aire, com per el seu aprofitament i
motor de desenvolupament econòmic, compartim aquesta proposta a la que la majoria de
grups s’hi han afegit i els que no, desitjaria el seu vot a favor.”

El Sr. Oliva diu que com van informar a la informativa, s’hi van adherir perquè és un tema
que vénen demandant en els diferents òrgans en què hi participen, des del consorci del parc
al consell d’alcaldes o el consell comarcal. Explica que hi ha tres punts a remarcar, que el
primer és la insuficiència de recursos que s’hi dediquen, que les administracions que tenen
recursos per fer-ho han fet aportacions significatives, però que d’acord amb les
estadístiques presentades pels tècnics del consell comarcal, queda clar que queden curts, i
que com més es trigui més costarà després perquè es va estenent, i que potser dintre de cinc
anys es parlarà de 4.000 o 5.000 hectàrees, i diu que s’ha d’insistir a la Generalitat i
Diputació perquè hi destinin recursos.
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Explica que el segon aspecte fonamental és una correcta tala, perquè situacions com la que
es va produir en un bosc molt concret, són excessives i no ha quedat res més que algun
tronquet, però no ha quedat res de sotabosc, i considera que és un desastre ja que amb les
pluges importants pot anar baixant tot. Diu que potser és més rendible d’aquesta manera,
però creu que no és la manera de mantenir la serralada i que d’aquesta manera s’ho
carregarien tot.
Quant a la tercera qüestió cabdal, el projecte de biomassa, que comparteixen perquè hi ha
un projecte al respecte. Diu que es generarà en quantitats importants i, per tant, se li ha de
donar sortida. Diu que ja tenen el projecte de caldera per als diferents serveis, i creuen que
és un aspecte fonamental perquè si no es pot col·lapsat la fórmula de gestió, i que de cara
al futur la clau està en aplicar plans de gestions forestal a través de les associacions de
propietaris.

El Sr. Garrigós a la seva intervenció literalment diu el següent:

“El Grup Municipal del PDECAT es va afegir a la moció. Vam demanar d'afegir en el punt
7 que la repoblació fos d'alzines i roures.
És una moció que intenta aportar solucions a les conseqüències del canvi Climàtic
juntament amb l'abandonament de la gestió del bosc pels particulars en un entorn com la
Serralada
de
Marina
en
què
la
Propietat
està
molt
fragmentada.
Els informes dels tècnics sobre la situació dels boscos del Maresme són preocupant i que si
no s'actua en poc any pots desaparèixer un 20% de la superfície de boscos de la Comarca.
Per tant, entenem que l'Ajuntament dins del seu àmbit de competència ha d'actuar. Per això
veiem oportú fomentar les mesures de la moció com l'associacionisme de propietaris, les
xerrades, la instal·lació de calderes de biomassa entre altres."

La Sra. Álvarez manifesta que aquesta moció es va portar al consell comarcal, on la CUP
va presentar també una moció pel tema del Tomicus, i que no es va arribar a consens amb
els grups representants al consell comarcal. Diu que creu que és una tema que afecta a
nivell no només de Vilassar i que per tant s’hi abstindran, perquè creu que és una mica
pobre. Diu que el que es demana és emplaçar tots els partits del consell comarcal a què
acceptin la proposta de la CUP per crear una mesa multidisciplinària que treballi de manera
immediata i prioritària el tractament de la plaga amb entitats, col·lectius, tècnics i
professionals, així com representants dels partits polítics. Manifesta que com que entenen
que és a nivell global perquè afecta tota la comarca s’hi abstindran perquè no entén com no
es va aprovar en el consell comarcal pel PDeCAT, PP i Socialistes.
Quant al tema de la biomassa, diu que hi estan d’acord però sempre que sigui amb una
bona gestió forestal. Reitera el seu vot d’abstenció.
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La Sra. Martín-Moreno diu que el PP votarà a favor, creu que no es pot talar d’aquesta
manera tan indiscriminada perquè després vénen les pluges fortes, que els arbres fan que
no baixi l’aigua i la van frenant. Manifesta que ells i tots els grups van demanar el punt 7,
que era el tema de la repoblació, que hi hagués un seguiment i es repoblessin els arbres,
que no es deixés la serra com l’han deixada, sense cap arbre. Reitera el seu vot afirmatiu.

La Sra. Bosch diu literalment que “sí, de fet, la incorporació d’aquest punt 7 va ser a
última hora, atesa la circumstància que es va donar en principi, quan es va fer, es va
preparar la moció, que després es va fer arribar al consell comarcal, ningú va preveure que
es produiria aquesta situació d’una tala indiscriminada, sinó que només se cenyirien als
arbres malalts. No ha estat així, per tant, hem estat molt d’acord amb afegir aquest put.
L’única cosa, el que no compartim amb el senyor Cusidó, o amb PDeCAT, és que s’hagi
de replantar roures i el que demana ell. En principi, mirarem de mantenir els boscos com
els tenim, després, en el pitjor dels casos, potser sí que ens ho haurem de plantejar, però de
moment esperem que no hi hagi períodes de sequera i que segueixi augmentant el risc que
els arbres se segueixin debilitant i que l’any que ve hagin de tornar a fer la mateixa
actuació, o més gran, que la que hem fet aquest any. Agraïm que s’hi hagin afegit els grups
que s’hi han afegit, i creiem que és un bé per al poble. De tota manera, el que va presentar
la CUP al consell comarcal és un tema polític, i aquí sí que no hi puc entrar ni sortir.”

El Sr. Cusidó diu literalment que “el fet que demanessin que es fes la repoblació amb els
roures, és perquè és l’arbre autòcton nostre, i si tens un problema, que tens els pins malalts,
allò lògic és que posis una altra varietat, i quina millor que la que ja tenies. Per tant, encara
que sigui un bosc de creixement més lent, probablement tingui molts més efectes
beneficiosos pel clima nostre, que és el que suportarà el temps. Per tant, és la nostra opinió,
ja vam modular a l’aportació que vam fer a la comissió informativa, vam acceptar que no
hi fos tal qual específicament, sinó que es fes l’estudi, però nosaltres continuem dient que
la nostra opinió és que sigui la vegetació que hi ha hagut sempre, històricament, volia dir, a
la nostra muntanya”.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, PDeCAT, PSC i PP i dues abstencions dels regidors de la CUP.

A continuació, se sotmet a votació la urgència per tractar el punt següent, i s’aprova per
assentiment.
8.- Aprovació de les bases reguladores de la convocatoria per fer la concessió d'ajuts
per a casals d'estiu i/o colònies durant el periode de vacances escolars de l'estiu 2017.

El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000080

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria de concessió d'ajuts per a casals
d'estiu i/o colònies durant el període de vacances escolars de l'estiu 2017.
Relació de fets

Primer. L’Àrea de Serveis a les persones ha redactat les bases que han de regir la
convocatòria de concessió d’ajuts per a casals d’estiu i/o colònies durant el període de
vacances escolars de l’estiu 2017.
El contingut d’aquestes bases és el següent:
<<BASES PER A LA REGULACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER CASALS
D’ ESTIU I/O COLÒNIES DURANT PERIODE VACANCES ESCOLARS ESTIU
2017
1. Objecte.
L’objecte de la convocatòria és ajudar a la inscripció i assistència en casals i/o colònies
durant el període de vacances escolars d’estiu 2017 dels nens/es en edat escolar de
Vilassar de Dalt. Oferir la possibilitat a tots els menors de participar en activitats de lleure
de qualitat durant les vacances escolars i evitar així la exclusió d’aquests en activitats de
lleure infantil i juvenil.
Aquests menors hauran d’estar empadronats a Vilassar de Dalt .
Aquests ajuts són individuals i es realitzaran a través de la concessió d’una prestació
econòmica a favor de l’entitat en la que es realitzi l’activitat.

2.Beneficiaris.
Els beneficiaris d’aquests ajuts hauran de ser els menors d’entre 0-16 anys empadronats a
Vilassar de Dalt i que realitzin una activitat de casal o colònia d’estiu durant el període de
vacances escolars de l’exercici corrent.
Poden sol·licitar els ajuts els pares, mares i/o les persones encarregades temporalment de
la guarda del menor.
3. Requisits.
3.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària previstes en el punt 2,
per participar en el procés de concessió dels ajuts, cal donar compliment a les següents
obligacions:
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a) Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a l’article 6, així com
aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en aquestes
bases, en els terminis i la forma establerta en la convocatòria.
b) Tenir una renda per unitat familiar disponible que no superi els llindars màxims que
s’estableix en el quadre següent :
1 menor

2 menors

3 menors

4 menors

5 menors

1 adult

11.232,40 €

12.697,40 €

14.162,40 €

15.627,40 €

17.092,40 €

2 adults

15.138,40 €

16.603,40 €

18.068,40 €

19.533,40 €

20.998,40 €

3 adults

17.091,40 €

18.556,40 €

20.021,40 €

21.486,40 €

22.951,40 €

4 adults

19.044,40 €

20.509,40 €

21.974,40 €

23.439,40 €

24.904,40 €

Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin en el
certificat de convivència aportat amb les previsions de l’article 6.
3.2. Nogensmenys, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut de casals estiu
i colònies d’ estiu malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en l’apartat
anterior, quan els Serveis Socials ho considerin i proposin, mitjançant la presentació d’un
informe motivat.

4. Import màxim de l’ajut.
L’import dels ajuts de casals i colònies d’ estiu 2017 anirà a càrrec de l’aplicació
pressupostària “Ajudes colònies d’estiu” amb referència 0532600-4800003 del vigent
pressupost municipal, d’un import de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS).
L’import màxim de l’ajut individual és de 75,00 € (SETANTA-CINC EUROS), resultant
un total de 40 ajudes, com a màxim.
5. Barem específic de la valoració.
Els ajuts per casals i colònies d’ estiu 2017 s’atorgaran:
5.1. Segons la puntuació obtinguda pel barem que es transcriu a continuació:
1.Situació econòmica:
S’ha d’adjuntar la declaració jurada d’ingressos econòmics i la (6 punts,
calculat
documentació que la justifica.
automàticament, en cas
de no superar els llindars
establerts en el quadre de
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la clàusula 3.1.b)
2. Situació familiar:
a) Família nombrosa especial (2 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet
de família nombrosa especial).
Família nombrosa general (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet
de família nombrosa general).
Fins a un màxim de 3,5 punts en el cas que s’acreditin ambdues circumstàncies .
b) Família monoparental (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet de
família monoparental ).
c) Família d’acollida (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació de la resolució o
document fefaent emesa per DGAIA).
d) Sol·licitant o germà amb una disminució (3,0 punts, calculat automàticament amb el
lliurament del certificat CAD fins a 33% o percentatge superior).
3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb
seguiment:
a) Família en situació de risc social. Família amb expedient obert a l’equip
bàsic d’atenció social i primària de l’ajuntament de Vilassar de Dalt i amb un
pla de treball definit pels serveis socials (10,0 punts, calculat automàticament
per la Comissió qualificadora)
b) Família en situació d’alt risc social reconeguda per EAIA (25,00 punts,
calculat automàticament per la Comissió qualificadora)
La puntuació màxima és de 49 punts.
5.2. En cas d’empat l’ordre de selecció s’establirà atenent a la major puntuació en l’apartat
“2. Situació familiar”, i si això no fóra suficient, es tindrà en compte el resultat obtingut en
l’apartat 3.b) “Família en situació d’alt risc social reconeguda per EAIA (25,00 punts,
calculat automàticament per la Comissió qualificadora)”, segons el grau de discapacitat, i
família nombrosa, per aquest ordre.
5.3. La nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària.
Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima
autoritzada.
6. Forma i terminis de presentació de sol·licituds.
La sol·licitud s’obté i es presenta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt situada a Plaça de la Vila 1, en horari d’atenció al públic.
Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat i annexos juntament amb la
documentació referida a tots els membres de la unitat familiar, inclosa la persona
beneficiària, que es relaciona a continuació:
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Documentació general:
- Full de sol·licitud, document d’informació dels fills/es que conviuen en la unitat familiar
i declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar (Annex 1, 2,3).
- Llibre de família/ original i fotocòpia.
- Fotocòpia dels DNI o NIE o PASSAPORT de tots els membres integrants de la unitat
familiar (ha de coincidir amb el certificat de convivència) original i fotocòpia.
Documentació específica:
- Fotocòpia del carnet de família monoparental/original i fotocòpia.
- Fotocòpia del carnet de família nombrosa, segons sigui general o especial, original i
fotocòpia.
- Fotocòpia del certificat de disminució, original i fotocòpia.
- Certificat família acollidora, original i fotocòpia.
- Certificats dels corresponents justificants d’ingressos dels darrers 6 mesos: certificat
INEM, fulles de salari, darrera declaració de la renda, certificat de RMI, pensió, etc.
6.2. En el moment de presentació de la sol·licitud, caldrà aportar fotocòpia i el document
original, per a la seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud.
6.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques (LPACAP).
6.4. En qualsevol cas, la documentació relacionada en aquestes bases està disponible en el
web de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, http://www.vilassardedalt.cat/ tràmits/educació.
7. Composició de la Comissió qualificadora.
La Comissió qualificadora encarregada de la valoració de les sol·licituds està conformada
per les següents persones:
a) La regidora delegada de Serveis Socials, que actuarà com a presidenta.
b) El cap de l’Àrea de Serveis Personals.
c) El/la tècnica adscrita a l’equip bàsic d’atenció social i primària.
d) El secretari de la corporació o el funcionari en qui delegui, que actuarà com a
secretari.
e) L’interventor de la corporació o el funcionari en qui delegui.
8. Supòsits de revisió dels ajuts concedits.
Els previstos amb caràcter general en la Llei general de subvencions i en les supòsits
previstos en l’article 31 de l’Ordenança General de les Subvencions de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt.
9. Concessió d’ajuts i termini per al seu atorgament.
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9.1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexes, la
Comissió qualificadora les revisarà.
Les sol·licitud que hagin estat presentades fora del termini atorgat en la convocatòria no
seran baremades.
9.2. La Comissió qualificadora ha de valorar, de conformitat als barems establerts en
aquestes bases les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits
fixats.
En el cas de no presentar-se la documentació esmentada en aquest apartat, la Comissió
qualificadora requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils
esmeni el defecte o adjunti als documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa,
comportarà el desistiment de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada
en els termes previstos en article 21 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
9.3. La regidoria de Serveis Socials traslladarà a la Junta de Govern Local la proposta
d’atorgament dels ajuts de casals i colònies d’ estiu formulada per la Comissió
qualificadora.
9.4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de
finalització del termini de presentació de sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha
dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
9.5. Adoptat l’acord per la Junta de Govern Local, es publicarà la llista dels ajuts per
beques casals i colònies estiu atorgats i denegats en la web municipal i en el tauler
d’edictes municipal. Aquesta publicació substituirà les notificacions individuals.
9.6. Un cop presentada la justificació de l’assistència a que es fa menció en l’article 11
d’aquestes bases, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al compte corrent de la
empresa /entitat col·laboradora la quantitat atorgada destinada a casals i colònies de cada
menor amb beca atorgada.
Les empreses i entitats de lleure són responsables de notificar qualsevol canvi de número
de compte bancari que pugui afectar al pagament d’aquests ajuts als serveis Socials de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
10. Modificacions i Baixes.
Un cop adoptat l’acord de resolució d’atorgament d’ajuts, i en el supòsit que es produeixi
un canvi d’ entitat o empresa que gestioni el casal i/o colònies, caldrà que el sol·licitant
ho comuniqui amb la presentació d’un escrit al Registre General de l’ajuntament de
Vilassar de Dalt, o mitjançant qualsevol dels mitjans alternatius previstos en l’article 16.4
de la LPACAP.
La Comissió qualificadora, a la vista de la sol·licitud, traslladarà la proposta a la regidora
delegada de serveis social per tal que aquesta, si ho considera oportú, traslladi la proposta
d’acord que correspongui a la Junta de Govern Local. La Junta de Govern aprovarà, si
escau, les baixes i/o modificacions mitjançant acord.
Els canvis de municipi durant la tramitació de l’ajut pot comportar la pèrdua de l’ajut, si
es comprova que el menor ha estat empadronat a un altre municipi.
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11. Forma i termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es
concedeix l’ajut.
La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada
empresa o entitat organitzadora dels casals i/o colònies on constin les dades següents: el
cost de l’activitat de l’import becat per l’ajuntament del casal/ colònies escollides per la
família, el nom de l’alumne, l’ empresa de lleure o entitat que ha realitzat l’activitat, i el
número de compte on fer d’ingrés.
El certificat de secretaria justificatiu de la despesa, s’ha de presentar al Registre General de
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça de la
Vila 1, en horari d’atenció al públic, o bé a través de qualsevol dels mitjans alternatius
previstos en la clàusula 6.3 d’aquestes bases.
El termini màxim per a la presentació de la justificació és el proper 18 de setembre de
2017.
12. Convocatòria.
El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts establert a la convocatòria que es
publicarà en el BOP de Barcelona, un cop transcorregut el termini d’informació i exposició
pública i adoptada, si escau, la resolució de les al·legacions i suggeriments que s’hagin
pogut presentar.
13. Annexos i models escaients.
Els annexos i models a presentar són els següents:
Annex 1.Sol.licitud de beques casals i colònies estiu 2017.
Annex 2.Informació dels fills/es menors de 25 anys que conviuen a la unitat familiar.
Annex 3. Declaració d’ingressos econòmics de la unitat familiar. >>
Segon. L’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament
d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS) atribueix al ple municipal la competència
per a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions.
Tercer. Consta en l’expedient el document d’autorització de la despesa fiscalitzat per la
Intervenció d’aquest ajuntament per un import de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS) a
càrrec de l’aplicació pressupostària “Ajudes colònies d’estiu” amb referència 05326004800003 del vigent pressupost municipal.
Fonaments de dret

- Les disposicions de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt, aprovada pel Ple en sessió de data 29 d’octubre de 2009.
- L’article 124.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny.
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Vistos els preceptes esmentats, altres de general i procedent aplicació, i en exercici de la
competència que ve atribuïda en l’article 124.5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, es
proposa l’adopció del següent acord:
Proposta d’acord

Primer. Aprovar inicialment les bases que regeixen la concessió d’ajuts per a casals
d’estiu i/o colònies de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt durant el període de vacances
escolars estiu 2017, per necessitats socioeconòmiques, i els seus annexes i models i
sotmetre’ls a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, a comptar de l’endemà
de la publicació de l’edicte en el Butlletí oficial de la Província de Barcelona.
Durant aquest termini es podrà examinar l’expedient a les oficines de l’Àrea de Serveis a
la Persona de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, situades a la primera planta de l’edifici
emplaçat en el carrer Camí de Mataró, 8-12, de Vilassar de Dalt, de les de 9:30 a 13:30
hores els dies laborables.
En el cas que no s’hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, les bases es
tindran per aprovades definitivament de forma automàtica sense necessitat d’adoptar acte
posterior.
Segon. Publicar les bases i els annexes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona,
en el taulell d’anuncis de la corporació i al Portal de Transparència de l’ajuntament.
Tercer. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de per
un import de 3.000,00 € (TRES MIL EUROS) a càrrec de l’aplicació pressupostària
“Ajudes colònies d’estiu” amb referència 0532600-4800003 del vigent pressupost
municipal.

La Sra. Ruhi demana disculpes per la urgència, i explica que es van adonar que els terminis
no es podrien complir i necessitaven passar-la avui. Explica que es tracta de la concessió
d’ajuts als casals d’estiu i colònies per a aquest 2017, i que els requisits són segons les
diferents situacions familiars, com les ateses pels serveis socials, monoparentals,
d’acollida, amb algun membre amb discapacitat i amb alt risc d’exclusió. Diu que hi ha
una comissió qualificadora formada per ella mateixa, el cap d’àrea, el tècnic dels serveis
socials i l’interventor. Diu que es publicarà al web municipal i a les escoles del poble
perquè tothom hi pugui ja fer la sol·licitud i omplir la instància, i que espera que s’aprovi.

El Sr. Cusidó diu literalment el següent: ”bé, evidentment que hi votarem a favor, el que
passa és que no són maneres de portar les coses d’aquesta manera, perquè estem parlant
d’un casal d’estiu, estem parlant de colònies, coses que ja se saben, i se saben d’un any per
l’altre. El que no pot ser és que avui, a última hora, a mitja tarda, se’ns enviï una moció
d’urgència, que l’aprovem perquè l’hem d’aprovar i entenem que s’ha de fer d’aquesta
manera, però són les maneres que teniu de fer les coses les que no poden ser. No crec que
això no ho haguéssiu pogut tenir abans i s’hagués pogut debatre abans, perquè estem
parlant d’unes bases, no estem parlant d’una subvenció que s’acaba demà, estem parlant
d’unes bases que porten una elaboració i que s’ha de preveure quan s’acaben i quan s’han
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d’implementar. Per tant, hi votarem a favor, però no són maneres de fer les coses, i espero
que per a altres vegades no passi com ens teniu acostumats últimament, amb moltes
mocions d’urgència, que ens poseu sempre contra l’espasa i la paret, a l’últim moment, i
l’hem d’aprovar sense ni haver-la llegit, que igual hi ha errades i tot, imagina’t. Vull dir
que, a veure, nosaltres l’aprovarem perquè entenem el contingut social de la moció, i que
realment no volem posar pas cap trava, però no són maneres de fer les coses, i com els he
dit moltes altres vegades, si us plau, feu el favor de fer la feina abans i portar-nos-la amb
més temps i amb més cura. Gràcies.”

La Sra. Álvarez diu que la CUP està d’acord amb en Cusidó perquè és veritat que ha arribat
la moció a les 5 de la tarda, sense temps de mirar-la, analitzar-la i saber si realment estan o
no d’acord amb les bases. Diu que la CUP són assemblearis, no poden decidir
unilateralment si es vota a favor o en contra, perquè no funcionen així, i que s’hi abstindran
perquè no se l’han pogut llegir, estudiar ni llegir per sobre. Diu que sembla una bona
proposta però que s’ha de mirar la lletra petita.

La Sra. Martín-Moreno diu que des del Grup Popular hi votaran a favor perquè els nens
no es poden quedar sense colònies, però manifesta que diu el mateix i que no es pot passar
una moció a les 5 de la tarda sense que hagi donat temps de mirar-la, llegir-la ni veure res,
i que votarà segons el que ha explicat el secretari. Reitera que vota a favor perquè és per
als nens i per ajudar-los.

La Sra. Bosch diu literalment que: “entenem que aquesta moció s’ha d’aprovar, i així ho
farem, tot i que amb la urgència tampoc ens ha donat temps d’estudiar-la. Voldríem saber
si la subvenció és a temps real, és a dir, que si la subvenció que s’atorga és proporcional al
temps d’assistència al casal, si es té en compte la mitja jornada, i si es tenen en compte
també els nens que només estan part del període, i si aquesta subvenció s’ajusta a aquest
període.”

La Sra. Ruhi diu que ja s’ha disculpat d’entrada perquè entén que ha sigut massa just.
Quant a la pregunta de la senyora Bosch, diu que hi haurà diferents modalitats, i que la
comissió qualificadora valorarà cada cas de cada sol·licitud. Diu que hi haurà moltes
possibilitats, dues setmanes, només matins, matins i dinar, etcètera, i que també hi ha la
col·laboració de, per exemple, la Fundació Catalana de l’Esplai, que també ajuda amb
beques per poder anar de colònies, i que tot això permet fer totes aquestes modalitats que
deia.

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

9.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2016.
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Es dóna compte de l’informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2016.
10.- Donar compte de l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya en relació a
les tarifes del taxi 2017.
Es dóna compte de l’autorització de la Comissió de Preus de Catalunya en relació a les
tarifes del taxi 2017.

11.- Donar compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en
relació al recurs interposat contra acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de
Barcelona relatius al POUM.
Es dóna compte de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en relació al
recurs interposat contra acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona
relatius al POUM.
12.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de febrer que van del número D2017AJUN000110 al D2017AJUN000240 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.

D2017AJUN000110
D2017AJUN000111
D2017AJUN000112
D2017AJUN000113
D2017AJUN000114
D2017AJUN000115
D2017AJUN000116
D2017AJUN000117
D2017AJUN000118
D2017AJUN000119
D2017AJUN000120
D2017AJUN000121

01/02/2017
Rebuig factura ITEE S.L.
01/02/2017
Modificació de les condicions de treball de la
Sra. Adriana Saborit Sancliment.
01/02/2017
Segona nòmina del mes de gener de 2017
01/02/2017
Deixar
sense
efecte
el
decret
D2017AJUN000093
02/02/2017
Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
02/02/2017
Desistiment llicència tinença i conducció de
gossos potencialment perillossos
02/02/2017
Rua carnaval per diversos carrers dia
24/2/2017 de 16 a 17h
02/02/2017
Ús de l'espai polivalent del mercat per
celebració dijous gras, dia 23/02/2017 de 15 a 17h
02/02/2017
Ús del Parc de Can Rafart per celebració
dijous gras dia 23/2/2017 de 15 a 17h
02/02/2017
Ús del parc de Can Banús per celebració
dijous gras dia 23/2/2017 de 15 a 17h
02/02/2017
Llicència de gual a l'aparcament adjacent a
l'Av. Lluís Companys, per la nau del Camí Pla de Vilassar, 3-5
02/02/2017
Devolució de l'aval del mobiliari de la
Biblioteca de Can Manyer
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D2017AJUN000122
D2017AJUN000123
D2017AJUN000124
D2017AJUN000125
D2017AJUN000126
D2017AJUN000127
D2017AJUN000128
D2017AJUN000129
D2017AJUN000130
D2017AJUN000131
D2017AJUN000132
D2017AJUN000133
D2017AJUN000134
D2017AJUN000135
D2017AJUN000136
D2017AJUN000137
D2017AJUN000138
D2017AJUN000139
D2017AJUN000140
D2017AJUN000141
D2017AJUN000142
D2017AJUN000143
D2017AJUN000144
D2017AJUN000145
D2017AJUN000146
D2017AJUN000147
D2017AJUN000148
D2017AJUN000149

02/02/2017
Recurs de reposició IIVTNU 2015N
PLUL177.
06/02/2017
Impuls del procés de digitalització de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
06/02/2017
Inici de procediment de comprovació limitada
en relació a la llicència OMAJ2015000018
06/02/2017
Obres de pavimentació i enrajolat jardí.
07/02/2017
designa de representació processal 366/2016
proc. abreuj. A
07/02/2017
08/02/2017
Compensació de deutes canon Sorea.
08/02/2017
Nomenament de funcionaria interina com a
auxiliar administrativa.
08/02/2017
Recurs contra la liquidació per l'ús de la
Pèrgola de Can Rafart el dia 6/11/2016.
08/02/2017
Revocació expedient 150011249 per duplicitat.
08/02/2017
Declaració jurada per pocedi ra tramitar la
baixa en el cens del gos.
08/02/2017
VEHICLES BAIXA PADRO FISCAL
08/02/2017
Cessió de l'espai públic del Mercat del Carme,
els 10 i 17 de febrer de 2017, per fer disfresses, i material.
08/02/2017
Rua Carnestoltes per diversos carrers de la vila
, finalitzant a Can Banús, dia 24/02/2017 de 11 a 12:30h
08/02/2017
Acord incoació, segons relació 17006342.
08/02/2017
Incoació per manca d'identificació, segons
relació n.17003980.
08/02/2017
Concessió de dret funarari sobre nínxol del
cementiri municipal.
08/02/2017
Concessió de dret sobre nínxol del cementiti
municial.
08/02/2017
AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
08/02/2017
Transport
08/02/2017
Subministraments bàsics
08/02/2017
AJUT
DESPESES
HABITATGE
DESNONAMENT
10/02/2017
APROVACIO LIQUIDACIONS GENER
2017
10/02/2017
Taxa per assistència a la Llar d'Infants
Municipal, gener de 2017
10/02/2017
Taxa Servei Atenció Domiciliària, gener de
2017
10/02/2017
Presentació certificat empresa recollida residus
per excempció taxa brossa industrial
10/02/2017
Anul.lar taxa de gual Carrer Manuel Moreno,
103 bxs 2, no hi ha cap entrada
10/02/2017
Baixa del rebut d'escombraries comercials i
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que es contempli com a local tancat per a l'exercici 2017.
D2017AJUN000150
D2017AJUN000151
D2017AJUN000152
D2017AJUN000153
D2017AJUN000154
D2017AJUN000155
D2017AJUN000156

D2017AJUN000157
D2017AJUN000158
D2017AJUN000159
D2017AJUN000160
D2017AJUN000161
D2017AJUN000162
D2017AJUN000163
D2017AJUN000164
D2017AJUN000165
D2017AJUN000166
D2017AJUN000167
D2017AJUN000168
D2017AJUN000169
D2017AJUN000170
D2017AJUN000171
D2017AJUN000172
D2017AJUN000173
D2017AJUN000174

10/02/2017
Modificació
tributària
de
la
taxa
d'escombraries industrials per tancament de l'activitat.
10/02/2017
Baixa d'escombraries industrials per cessament
d'activitat.
10/02/2017
Modificació de la taxa d'escombraries
industrials per cessament d'activitat.
10/02/2017
RCA procediment abreujat 401/2016 F2.
10/02/2017
Declaració cost real de les obres del carrer
Murillo, 57.
10/02/2017
Acord incoació segonsw relació 17007554
10/02/2017
Aprovació del Conveni de col·laboració entre
l'ajuntament de Vilassar de Dalt i l'Associació Fotogràfica
Espaifoto (Revela't).
13/02/2017
Modificació concepte tributari escombreries
Plaça de la Vila, 3
13/02/2017
Canvi de la taxa d'escombraries industrials per
escombraries com a activitat tancada.
13/02/2017
Baixa activitat 29/12/2015 Manuel Moreno, 4,
sol.licita canvi taxa excombreries.
13/02/2017
Aprovar les operacins de l'Ajuntament.
13/02/2017
Aprovar la relació de reposició C00222 de
bestreta de Serveis Tècnics.
15/02/2017
Donar de baixa les escombraries comercials
del local del c/ Sant Antoni núm.10 per no exercir activitat.
15/02/2017
Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
15/02/2017
Taxa per Assistència al Casal del dia, gener de
2017
15/02/2017
Preu públic per la prestació de serveis de la
Gent Gran de Can Rafart, Country - Gener 2017
15/02/2017
retorn plusvalua generada com a dació en
pagametn de la finca Ramon Y cajal, 33
15/02/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Joan Peiró i Belis, 4
15/02/2017
Documentació acreditant servei gestor residus
per excempció taxa escombreries
15/02/2017
ACLARIMENT QUOTA IMPOST DE
VEHCILES
15/02/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Pep Ventura, 24
15/02/2017
Cessió d'aula del Centre Cívic les Escoles per
realitzar-hi curs de monitors de lleure.
15/02/2017
Subministraments bàsics
15/02/2017
Ajuts Transport i cobertura nec.bàsiques
15/02/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
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D2017AJUN000175
D2017AJUN000176
D2017AJUN000177
D2017AJUN000178
D2017AJUN000179
D2017AJUN000180
D2017AJUN000181

D2017AJUN000182
D2017AJUN000183
D2017AJUN000184
D2017AJUN000185
D2017AJUN000186
D2017AJUN000187

D2017AJUN000188
D2017AJUN000189
D2017AJUN000190
D2017AJUN000191

D2017AJUN000192
D2017AJUN000193
D2017AJUN000194

D2017AJUN000195
D2017AJUN000196
D2017AJUN000197
D2017AJUN000198

llicència al c/ Orfeó Català, 31
15/02/2017
Exempcio del pagament de la plusvàlua.
15/02/2017
PJ FESTA CARNESTOLTES 2017
15/02/2017
Aprovació
Baixes
voluntàries
EXPT.V-01-2017
16/02/2017
Ratificació suspensió d'obres sense llicència a
la masoveria del Castell
16/02/2017
Ratificació suspensió d'obres al c/ Nord, 14 A
16/02/2017
Celebració 18è Aplec de la Sardana dia 19de
març de 2017.
16/02/2017
Autorització per a fer la fira d'estocs, el dia 5
de març de 2017, a la Riera Salvet entre Ignasi Bufalà i carrer
Murillo.
16/02/2017
APROVACIO DELS PLAN ESPECIALS DE
PAGAMENTS SOL· LICITATS PER L'EXERCICI 2017
16/02/2017
Permís per calçotada popular a la Plaça de la
Vila el proper 12/3/2017.
16/02/2017
Bestreta de nòmina.
16/02/2017
Autorització per a la celebració de la rua de
Carnestoltes, el dia 24 de febrer de 2017, a partir de les 15:15 h.
16/02/2017
Cessió de l'espai Mercat del Carme, del 17 de
febrer fins el 2 d'abril de 2017, per Exposició Memòria
Històrica.
17/02/2017
Sol·licitud del Sr. Vicenç Corbacho Sánchez
del permís de paternitat i la compactació del permís de
lactància tenint en compte la circumstància de tractar-se de part
múltiple.
17/02/2017
Sol·licitud de subvenció a la Generalitat de
Catalunya en relació als desperfectes causats pels aiguats del
mes d'octubre de 2016.
17/02/2017
Correcio errada material ordenança fiscal 13
17/02/2017
Ordre d'execució c/ Lluís Jordà i Cardona, 23 i
Montserrat Roig, 30
17/02/2017
Sol.licitud d'exepció de la taxa de brossa,
exercicis 2015,2016 i 2017, per tenir contractes privats de
residus.
20/02/2017
Cessió de material el 10 i 17 de febrer de 2017
20/02/2017
Cessió de material el 10 i 17 de febrer de 2017
20/02/2017
Cessió de material per a fer la fira d'estocs, el
dia 5 de març de 2017
20/02/2017
Cessió de material per calçotada popular a la
Plaça de la Vila el proper 12/3/2017.
20/02/2017
Cessió de material per celebració 18è Aplec de
la Sardana dia 19 e març de 2017
20/02/2017
Llicència d'obres per l'obertura de rasa per
instal·lació d'escomesa al c/ de la Sort, 27.
21/02/2017
Cessió espai públic els jardinets Anton Feliu
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D2017AJUN000199

D2017AJUN000200
D2017AJUN000201
D2017AJUN000202
D2017AJUN000203

D2017AJUN000204
D2017AJUN000205
D2017AJUN000206
D2017AJUN000207
D2017AJUN000208
D2017AJUN000209
D2017AJUN000210
D2017AJUN000211
D2017AJUN000212
D2017AJUN000213
D2017AJUN000214
D2017AJUN000215
D2017AJUN000216
D2017AJUN000217
D2017AJUN000218
D2017AJUN000219
D2017AJUN000220
D2017AJUN000221
D2017AJUN000222
D2017AJUN000223
D2017AJUN000224
D2017AJUN000225
D2017AJUN000226

D2017AJUN000227
D2017AJUN000228

per a fer Mercat d'intercanvi de jocs, contes i roba infantil.
21/02/2017
Cessió de l'espai públic La Pèrgola per a dinar
de voluntaris Festival Revela-t, el dia 25 de de febrer de 2017
de 10 a 18 h.
21/02/2017
Ordre d'execució al polígon 6 - parcel·la 43
21/02/2017
Expedient de baixes en període de recaptació
executiu
21/02/2017 Expedient de baixes en període de recaptació
executiu
22/02/2017
Aprovació de les bases que han de regir el
procés de provisió mitjançant comissió de serveis per cobrir
temporalment dos llocs vacants d'agents de policia local de
Vilassar de Dalt.
22/02/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Joan Peiró i Belis, 6
22/02/2017
correcció errada material decret 158/2017
22/02/2017
Aprovar la relació de reposició C00204
22/02/2017
Subministraments bàsics ENDESA
22/02/2017
Subministraments Bàsics
22/02/2017
Adaptació habitatge habitual
22/02/2017
Ajut al transport
22/02/2017
Ajut alimentació i necessitats bàsiques
22/02/2017
Ajuts lloguers d'habitatge habitual
22/02/2017
Renda minima de subsistencia
23/02/2017
Arxiu decret D2017AJUN000167 per error
material
23/02/2017
Ajut subministraments bàsics
23/02/2017
Ajut subministraments bàsics
23/02/2017
Ajuts subministraments bàsics
23/02/2017
Ajuts per lloguer d'habitatge habitual
23/02/2017
SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
23/02/2017
Subministrament bàsic SOREA
23/02/2017
LLOGUER
23/02/2017
Preu public Serveis Esportius Can Banus,
febrer 2017
23/02/2017
Pagament urgent Tecnoverd SL
23/02/2017
Sol.licitud de pagament urgent del PJ de
Carnestoltes.
23/02/2017
Aprovació del Programa d'actuació a l'arxiu
històric de Vilassar de Dalt 2017.
23/02/2017
Adjudicació del contracte menor de serveis per
a l'execució del Programa d'actuació a l'arxiu històric de
Vilassar de Dalt 2017
23/02/2017
Nòmina del mes de febrer de 2017
23/02/2017
Serveis especials brigada i netejadores gener
2017
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D2017AJUN000229
D2017AJUN000230
D2017AJUN000231
D2017AJUN000232
D2017AJUN000233

D2017AJUN000234
D2017AJUN000235
D2017AJUN000236

D2017AJUN000237
D2017AJUN000238
D2017AJUN000239
D2017AJUN000240

23/02/2017
Relació serveis extraordinaris i plusos policia
Local GENER 2017.
23/02/2017
PJ TROBADA DE PUNTAIRES 2017
23/02/2017
Anul.lació o ajornament fins la resolució dels
cas del rebut d'Ibi C. Ravalet, 21.
24/02/2017
Recurs reposició Declaració del cost real
PCLO2014000024
27/02/2017
Cessió de material per a dinar de voluntaris
Festival Revela-t, el dia 25 de de febrer de 2017 a la pèrgola de
Can Rafart
27/02/2017
Cessió de material per a Mercat d'intercanvi de
jocs, contes i roba infantil alls jardinets Anton Feliu
28/02/2017
Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
28/02/2017
Nomenar, en el marc del conveni de
col·laboració aprovat per acord de la Junta de Govern Local de
16 de febrer del corrent, als membres de l'òrgan de selecció
que qualificarà la fase d'entrevista dels candidats que proposi el
Consell Comarcal.
28/02/2017
Prestació econòmica
28/02/2017
18e APLEC DE SARDANES
28/02/2017
Aprovació
de
baixes
voluntàriesExpt.V-02-2017
28/02/2017
Aprovació de baixes de rebuts en període
executiu

A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de gener que van del número D2017MUSE000002 al D2017MUSE000002 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.

D2017MUSE000002

28/02/2017
Atorgament de la representació per a la
presentació telemàtica de declaracions davant l'Agència
Tributària.

A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de febrer que van del número D2017TEAT000005 al D2017TEAT000008 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.

D2017TEAT000005
D2017TEAT000006

02/02/2017
21/02/2017

Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
Aprovació del Conveni de col·laboració amb
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D2017TEAT000007

D2017TEAT000008

el Sr. Pere Altimira Bartolí per al patrocini del Cicle de
Concerts del Teatre de la Massa per a la temporada 2017-2018.
21/02/2017
Aprovació del Conveni de Col·laboració entre
el Consorci del Centre Teatral i Cultural la Massa i el Sr. Pere
Altimira Bartolí per a la realització d'obres de millora en el
vestíbul del teatre La Massa.
28/02/2017
Atorgament de la representació per a la
presentació telemàtica de declaracions davant l'Agència
Tributària.

13.- Precs i preguntes.
Precs
El Sr. Cusidó en nom del PdeCAT, literalment, formula els precs següents:
“
1- Fa dies que ens surt a l’ordinador un missatge per actualitzar l’antivirus del qual ens
queden 8 dies de llicencia. Ahir ho vam comunicar als serveis informàtics i ens van dir
que ja ho sabien però que no hi havia diners per pagar la llicencia, entenem que és una
situació molt preocupant per la seguretat informàtica municipal i voldríem que ens
expliqueu que està passant. DEMANEM COM A PREC que ens doneu explicacions
del perquè a 8 dies vista de la caducitat de la llicencia no es pot renovar per manca
econòmica, si es preveu resoldre de manera urgent i si sou conscients del risc que
suposa aquesta situació pel conjunt de dades públiques dels fitxers municipals i de la
seguretat informàtica de la casa.
2- Aquests dies s’ha procedit a asfaltar un tram del Torrent Daniel, voldríem que ens
expliqueu quants diners han costat les obres, qui les paga i si es repercutiran en els
propietaris colindants de la via, o anirà a càrrec d’alguna promoció o del projecte
d’apartaments als arbres que esteu tramitant. DEMANEM COM A PREC que ens
doneu explicacions a les preguntes formulades, ja que com be sabeu, el primer asfaltat
d’un tram de via pública correspon la despesa al veïnat afectat mitjançà Contribucions
especials, o bé s’inclou en un tram de desenvolupament urbanístic, però mai ha d’anar
a càrrec de la despesa pública, ja que seria una administració deslleial a la resta de
veïns i veïnes que ho han pagat amb anterioritat.

3- En el tram de la Riera Salvet paral·lel al carrer Francesc Codina, cada vegada hi ha més
trànsit i l’amplitud de la via, fa que es circuli amb excés de velocitat, produint que la
cruïlla amb l’Avda. Sta. Maria i l’Avda. De la Cisa, sigui molt més perillosa que abans,
ja que conflueixen vehicles de 5 direccions possibles. Fa temps, vam demanar que
s’estudiés la possibilitat de fer una petita rotonda per canalitzar el trànsit en un sol
sentit i evitar talls de direcció de vehicles. En un principi es va dir que no hi cabia, però
mai se’ns ha respòs. Per la nostra part, hem analitzat l’espai per poder fer la rotonda i
és més gran que el que hi ha al davant del Sorli, per la qual cosa, entenem que podria
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ser la solució a aquest espai, independentment que es facin actuacions de reducció de
velocitat al tram del Camí de la Cisa. Es un tema molt urgent i perillós que fa que els
veïns del sector estiguin amoïnats i amb raó, per això entenem que en el Ple passat
vinguessin veïns a queixar-se, bàsicament perquè el Regidor de l’equip de Govern va
afirmar haver realitzat actuacions que no eren certes que la única cosa que fan es
crispar la situació que ja es prou tensa. Per això DEMANEM COM A PREC, que es
faci un estudi tècnic de la proposta d’incorporar una petita rotonda a la cruïlla
esmentada, i un estudi per aplicar reductors de velocitat en tot el tram. També que
s’actuï en el pas de vianants entre el carrer Codina i la Riera Salvet fent un petit graó
per evitar que l’aigua de la pluja traspassi al carrer, malmetent la sorra amb xaragais,
tal i com vam demanar el Ple passat, i del qual no se’ns ha dit res. “

El Sr. Oliva diu que quant als serveis informàtics el consta que s’ha pagat la llicència.
El Sr. Morales diu que quant al torrent Daniel, es buscaran les xifres i ho passaran, i que al
proper ple donarà la resposta perquè no la sap exactament i prefereix donar la informació
completa. I quant al tema de Francesc Codina i Riera Salvet, diu que l’estudi està fet, és el
pla local de seguretat viària que es va aprovar per unanimitat en el ple, i s’han seguit les
indicacions del pla. Manifesta que a partir d’anar fent seguiment de les mesures
implantades i veient que òbviament hi havia excessos de velocitat per part del trànsit rodat,
s’han implantat tal i com va marcar la junta de govern i amb dos stops en dos trams, i que
si no fos suficient s’aniria cap a un element d’un grau més, com podria ser una banda
reductora, obstacles, etcètera.

El Sr. Cusidó diu que una cosa és no saber el que val, però vol saber qui pagarà el torrent
Daniel, si l’ajuntament o els veïns.

El Sr. Oliva diu que és el mateix cas que la carretera de la costa, que no és una urbanització
definitiva sinó simplement una capa provisional d’asfalt per facilitar tots els problemes que
hi havia de neteja i de condicionament, i que no es considera cost d’urbanització sinó
simplement una cosa provisional.

La Sra. Àlvarez en nom de la CUP, formula els precs següents:

1. Al·legacions Can Jaumetó. pregunta quan respondrà l’ajuntament a les 21
al·legacions que van presentar a la modificació puntual número 3 del sector dels
Horts de Can Jaumetó, entrada per instància el dia 26 de gener.
El Sr. Miralles en nom de la CUP, formula els precs següents:
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1. Reglament del servei d’atenció als animals. Manifesta que fa una setmana es va
realitzar una reunió de la comissió d’elaboració del reglament del servei d’atenció
als animals, i diu que en aquella reunió no hi va haver un ordre del dia i no se sabia
què s’anava a decidir i que va ser una reunió d’acostament de posicions, i explica
que hi ha dues posicions bastant enfrontades, amb un sector totalment en contra que
el servei es presti de forma mancomunada, o que l’actitud de la presidenta de
l’entitat gestora va ser molt bel·ligerant durant la reunió. Manifesta que volia posar
això de manifest, saber quina és la voluntat de l’equip de govern amb aquest tema, i
si després del termini d’al·legacions volen modificar la seva posició inicial, que era
la de mantenir la porta oberta.
2. Denúncia per assetjament laboral. Comenta que s’han assabentat que hi ha hagut
una denúncia per assetjament laboral d’un treballador municipal per part de la
gestora, i volen confirmació que això és així, i els motius.

El Sr. Oliva confirma que fa temps que s’ha tancat el període d’exposició pública de Can
Jaumetó, i que els tècnics estan elaborant la resposta, i que creu que el resultat serà millor
que el previst. Diu que això porta un temps, i que potser el proper ple estarà a punt, i si no
per al maig. Confirma que serà entre abril i maig.
Quant al grup de treball del reglament, diu que era deliberativa, que va quedar ben clar a la
convocatòria, amb l’objectiu d’apropar posicions. Explica que el govern és partidari que la
porta quedi oberta, i que estan intentant apropar posicions des de totes les parts perquè així
sigui, amb totes les condicions que calgui, però amb la possibilitat de la mancomunació de
serveis i el tractament obert, però amb l’acord de totes les parts. Diu que la intenció és
convocar el grup de treball per resoldre aquesta al·legació.

La Sra. Llauró diu que respecte al tema del treballador, només vol dir que es van dotar
d’un protocol, que es va votar en el ple, respecte a com s’havia de tractar l’assetjament,
que és des del Comitè de Seguretat i Salut i des d’un grup de treball, i que la resta és
confidencial.

L’alcalde confirma que es resol però que s’ha de protocolaritzar perquè totes les parts
puguin ser tractades amb equitat, però que s’ha tractat com tots els altres casos.

La Sra. Martín-Moreno en nom del PP, formula els precs següents:

1. Robatoris. Parla dels robatoris que hi ha a les cases, i que hi ha una nova moda que
és robar motos i cotxes, els fan servir i apareixen en un altre lloc abandonats.
Pregunta si s’està fent alguna cosa, perquè ja fa molts de temps i la gent està molt
preocupada.
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2. Multa a propietaris de gossos incívics. Explica que el PP va demanar que es
multessin els propietaris dels gossos que deixen el poble regat de caques, i que
encara no s’ha fet res. Pregunta si l’equip de govern posarà remei a això, si els
sembla normal com estan els carrers, si els sembla normal que al parc Can Rafat no
puguin jugar els nens perquè la gespa està plena.
3. Barca per la llar d’infants. Pregunta sobre una barca que l’ajuntament ha comprat
per posar-la a la guarderia, i vol saber per a què serveix, si no tenen mar, i si tants
diners sobren per comprar això. Demana una explicació perquè no entén perquè
una barca a la guarderia.

El Sr. Carlos informa que sobre els robatoris se segueixen fent controls de Policia local i
Mossos d’Esquadra. Diu que aquest mes hi ha hagut cinc robatoris, però que no són trenta,
com mesos abans, i segueixen dient que són el poble de la zona amb menys robatoris.
Manifesta que aprofita per dir que el dia 6 d’abril hi ha una xerrada de prevenció de
robatoris amb Mossos d’Esquadra i Policia local, oberta a tothom, a la biblioteca. Diu que
estan fent tot el que poden per evitar-ho, però que no és una cosa només de Vilassar sinó
que es una cosa a nivell global.

La Sra. Ruhi explica el tema de la barca, i diu que és una barca vella, comprada de tercera
o quarta mà a un pescador de Premià, i l’estan pintant i posant en funcionament. Diu que la
idea és perquè fan un enjardinament del pati amb materials naturals perquè els nens i nenes
puguin jugar, i perquè hi hagi coses per jugar i per imaginar, dins de la barca. És una
manera de jugar amb temes naturals. Explica que és un projecte que està emmarcat dins del
mateix i que es fa per etapes, posant més vegetació, espais de sorra, més temes naturals, i
que amb la barca queda maquíssim. Els convida a veure el jardí quan estigui acabat i com
veuran que els nens treuen la seva imaginació jugant-hi a dintre. Diu que és petita, que no
és una embarcació de pesca gran, que és gairebé de passeig, i els torna a convidar a veurela quan estigui acabat.

El Sr. alcalde explica que el tema dels gossos és reiteratiu a totes les poblacions de gairebé
tot el món, i diu que no poden assegurar que hi hagi en cada precís moment l’agent de
l’autoritat per identificar la persona que no s’ha endut l’excrement de la seva mascota. El
que sí que es pot fer és una campanya de sensibilització, però que té el recorregut que té, i
que moltes vegades sensibilitza poc. Reitera que la qüestió és que la responsabilitat no
recau en els serveis municipals de neteja sinó en els propietaris dels gossos. Diu que no
acostuma a passar mai que algú deixi defecar el seu gos davant d’un policia local.

La Sra. Martín-Moreno respon que en altres ajuntaments hi ha multes, i que la gent, en
saber que hi ha multes, té més cura per no fer-ho, perquè qualsevol pot dir “fulanito de tal”,
amb multes de fins a 300 euros, i que la gent va amb més cura. Diu que no cal que ho facin
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al costat de la Policia, sinó que hi hagi la por que el poden multar, i que la multa no sigui
petita. Reitera que és així com funciona.

L’ alcalde respon que allà també hi ha sancions estipulades per a aquest tipus de qüestions,
encara que és difícil d’aconseguir posar una.

La Sra. Bosch en nom del PSC formula el prec següent:
1. Tramesa d’informe. Comenta que a la sessió informativa del mes passat, sobre el
punt d’aprovació de la bonificació provisional de l’ordenança reguladora dels preus
públics per la prestació de serveis del casal de Can Rafart, es va demanar que es
remetés l’informe en PDF i que ella no l’ha rebut.

L’ alcalde diu que s’ho apunten.

Preguntes
El Sr. Cusidó en nom del PdeCAT, literalment, formula les preguntes següents:
“

1- En el donar compte del punt 10 de l’ordre del dia, referent a la Sentencia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, es fa esment a l’anul·lació del PMU del Passatge del
Pi i de l’anul·lació de l’art.29 de la normativa del Pla d’Ordenació Municipal POUM.
LA PREGUNTA ÉS que ens expliqueu perquè s’ha produït aquesta situació, que
comporta pel sector afectat i quina repercussió te en l’àmbit general del sector.
2- En l’informe de morositat del 4art, trimestre que se’ns dona compte en el punt 8 de
l’ordre del dia, es fa menció per part de l’Interventor municipal que no s’estan pagant
els interessos de demora dels proveïdors que els pertoca per llei quan se’ls paga fora de
termini, i que això, ja ho ha comunicat en diferents ocasions i que no se li fa cas. LA
PREGUNTA ÉS, que ens dieu qui es el responsable de que no es paguin aquestes
quantitats ja que estan establertes per llei i son d’obligat compliment d’ofici, perquè
s’incompleix aquesta norma i si sou conscients del perjudici que provoqueu a les
empreses pel fet de no pagar en els terminis que pertoca ni amb les condicions
normatives que estan establertes.

3- Fa temps que hem demanat les notes de reparament de la intervenció municipal en els
processos econòmics municipals i se’ns diu que potser no n’hi ha i que per això no
se’ns contesta. En diferents ocasions hem observat discrepàncies econòmiques entre
tècnics i l’equip de govern per això demanem aquest mecanisme establert perquè hi
tenim dret i ha de ser una documentació fàcil d’accedir ja que comporta tota una sèrie
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de derivades protocolitzades que s’han de resoldre en el ple i que no hem vist que
s’hagin produït en molt temps. Per això i perquè ho hem demanat per escrit en temps i
forma volem que se’ns contesti per escrit el més aviat possible. LA PREGUNTA ÉS,
perquè no se’ns dona la informació i perquè s’incompleix el termini de lliurament
previst a la normativa bàsica.”

El Sr. Oliva diu que han rebut la sentència del Passatge del Pi, un tema del POUM que els
afectats van recórrer, i que en el seu moment ja van haver-hi dubtes de si la densitat que es
proposava no era massa baixa per fer que els costos es cobrissin, i la direcció general
d’Urbanisme, ho va rebaixar més. Explica que el jutge ho ha tombat argumentant que la
densitat no quadra amb els costos. Diu que els tècnics ho estan mirant i que quan elaborin
l’informe l’estudiaran i actuaran en algun sentit, fent alguna proposta per resoldre aquesta
situació.
Quant als interessos de demora, diu que hauria de mirar el text què diu, però que el tècnic
diu que si hi ha retards en el pagament de les factures s’han de pagar interessos de demora,
no que no es paguin. Li demana la referència per comprovar-ho i que el mateix interventor
ho pot aclarir, perquè són ells els que disposen d’aquest tema. El secretari informa que està
en l’informe de mora. Explica que l’informe de morositat posa en evidència que s’està
pagant dintre dels terminis, i que el període promig és de 27,8.
Quant al tema de les notes de reparament, diu que no creu que hi hagi cap problema en
contestar per escrit, que ho ha de preparar secretaria i enviar-ho.

El secretari diu que sí, però que és molt possible que no n’hi hagi, i que si hi ha d’haver
alguna hauria de passar pel ple, i pel ple no n’ha passat cap des de fa temps, i que per tant,
la conclusió lògica és que no n’hi ha.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist i plau
[Firma02-01]
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