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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL 

 

REF.: 7/2018 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  28 de juny de 2018. 

Hora:  de les 20:00h. a les 22:15h. 

Lloc:  a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 

Hi assisteixen 

Xavier Godàs Pérez 
Pau Morales Romero 
Benet Oliva Ricós 
Paula Lloret Puig 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Josep Carlos Babot 
Carola Llauré Sastre 
Joan Alfons Cusidé Macià 
Francesc Xavier Garrigés Roca 
Teia Alvarez Pons De Vall 
Gemma Maria Martin-Moreno Garcia 
Maria Àngels Bosch Mauri 

 

Secretari: 

Carles Casellas Ayén 

 

Han excusat la seva assistència 

Enric Miralles Mestres 

 

Ordre del dia 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 15 de maig de 2018 i de l’acta 
de la sessió ordinària de 31 de maig de 2018. 

2.- Nomenament del Sr. Jaume Solé Riera com a defensor del ciutadà. 

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora 
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de la taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal. 

4.- Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del Reglament del Registre Municipal 
d’Entitats de Vilassar de Dalt. 

5.- Moció de les entitats locals de l’ANC i del CDR, oberta a totes les entitats, partits i 
associacions que s’hi vulguin adherir, per nomenar la rotonda d’entrada al poble com a 
“Plaça de l’1 d’octubre”. 

6.- Rebuig de l'Ajuntament de Vilassar de Dait a la decisió de l’Audiència Provincial de 
Navarra sobre el cas de “La Manada” que deixa els condemnats en llibertat provisional. 

7.- Informar sobre l’aprovació del Pla Local de Joventut. 

8.- Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona en suport al professorat de l’IES 
Palau de Sant Andreu de la Barca. 

9.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

10.- Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent de 15 de maig de 2018 i 
de l’acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2018. 

 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a les actes de les sessions extraordinària i 
urgent de 15 de maig de 2018 i a l’acta de la sessió ordinària de 31 de maig de 2018. 

 

El Sr. Cusidó diu que a l’acta de 31 de maig de 2018 té les esmenes següents: 

 

• A la pàgina 31, al penúltim paràgraf, a la seva intervenció, s’ha de treure “de 
9:30 a 1:30” per què és reiteratiu. I enlloc de posar a 2, ha de posar a 14:00h. 

• A la pàgina 34 i 35, la numeració de la proposta està malament i hauria de posar 
1 i 2 enlloc de 6 i 7. 

• A la pàgina 41, al segon paràgraf començant per baix, a la segona línea on posa 
3.581, hauria de posar a continuació metres quadrats. 

• A la pàgina 43, al segon paràgraf per baix, a la última línea posa la “chicha” en 
castellà i hauria de posar “xixa”. 

• A la pàgina 57, on diu “en aquest moment el Sr. Cusidó s’excusa i s’absenta d 
ela sala”, diu que no va ser en aquest moment i que es va absentar quan va 
acabar la part expositiva, així que hauria d’estar a la pàgina 67 després dels 
sobrevinguts. 
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L’alcalde sotmet les acates a aprovació i s’aproven per unanimitat les dues. 

 

2.- Nomenament del Sr. Jaume Solé Riera com a defensor del ciutadà. 

 

El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2018000048 

 

Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN 

 

Assumpte 

Nomenament del Sr. Jaume Solé Riera com a Defensor del ciutadà. 

 

 

 

Relació de fets 

El Ple de l’Ajuntament en la sessió plenària ordinària del dia 26 de gener de 2012 va 
aprovar definitivament el Reglament de Participació Ciutadana, el text íntegre del qual 
va sortir publicat al BOPB de data 9 de febrer de 2012.  

 
Aquest Reglament regula la figura del Defensor del Ciutadà, a qui s’atribueix la missió 
de vetllar pels drets de la ciutadania en relació a l'actuació de l'Administració municipal 
i dels organismes que en depenen.  
 
En data 26 de juliol de 2012 el ple va nomenar com a Defensora del ciutadà a la Sra. M. 
Rosario Mariscal Pablos, qui ha ocupat el càrrec fins ara; però, tenint en compte el 
temps transcorregut, cal procedir a un nou nomenament. 
 
En data 9 de maig de 2018, amb referència E20180003511 al Registre General de 
l’Ajuntament, el senyor Jaume Solé Riera presenta escrit en el que exposa la voluntat 
d’exercir les funcions de Defensor del Ciutadà d’aquest municipi. 
 
L’acord d’aprovació del càrrec, requereix del vot favorable de quatre cinquenes parts 
del nombre legal de membres de la corporació. 
 
El Secretari General de l’Ajuntament, en compliment de la previsió legal prevista en 
l’article 179.1.b)  del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
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refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, ha emès informe favorable a 
la proposta en tant que el candidat reuneix els requisits reglamentaris que determina 
l’art. 42.2 del Reglament de Participació Ciutadana.  

  

 

Fonaments de Dret 

- Articles Reglament de Participació Ciutadana, publicat al BOPB de data 9 de febrer de 
2012.  

- Article 179.1.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 

 

Proposta d’acord 

PRIMER.- Nomenar el Sr. Jaume Solé Riera com a Defensor del ciutadà.   
 

SEGON.- Comunicar aquesta resolució a la persona nomenada a l’efecte que accepti el 
nomenament, entenent-se acceptat tàcitament si en el termini de tres dies hàbils no fa 
manifestació expressa davant l’alcalde de la seva no acceptació. 
 

TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els serveis municipals per a la seva 
constància i als efectes oportuns.  
 

QUART.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província i web municipal als 
efectes de la seva difusió i coneixement general.  
 

CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la Sra. M. Rosario Mariscal Pablos i agrair-li la seva 
dedicació i la tasca realitzada durant tots aquests anys en què ha ocupat el càrrec de 
Defensora del ciutadà. 

 

El Sr. alcalde manifesta que es presenta el senyor Riera com a defensor de la ciutadania 
perquè és una figura cada vegada més imprescindible per a tot allò que l’Administració 
no fa correctament, i que la voluntat sempre ha sigut donar resposta a la ciutadania en 
les demandes que tingui, que sempre tenen a veure amb un funcionament en principi 
incorrecte o no prou àgil de l’Administració. Diu que la ciutadania ja té les vies 
habituals per relacionar-se amb l’Administració, però que quan aquestes es demostra 
que no suficientment correctes, és quan la defensa ciutadania actua. 

Diu que l’experiència amb la Charo Mariscal ha estat molt bona, amb puntes de feina i 
també d’estabilitat, però que sempre ha servit per intentar millorar i voler fer les coses 
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millor, sobretot quan el que es reclama l’Administració és que tingui respostes més 
àgils, que potser és el problema més transversal que tenen. 

Diu que el Jaume té un tarannà conciliador i dialogant, que ha tingut una expertesa 
professional en aquest sector en l’àmbit financer que ha implicat una relació amb la 
clientela, encara que els ciutadans no són clients, que ell pensa que la ciutadania és una 
cosa molt diferent al client, que té drets i té deures, i que és en aquest sentit que se’ls ha 
d’ubicar.  

Creu que el Jaume pot ser un magnífic defensor de la ciutadania, i que per això es 
presenta la seva figura i la seva candidatura. Cedeix la paraula al senyor Jaume Solé. 

 

El Sr. Solé manifesta que ell experiència en aquest tipus de feina no ha tingut, però que 
ha treballat 35 anys a La Caixa, en els quals ha tingut relació amb clientela directament 
com amb empreses subcontractades, atenció a clients directa i indirecta, cartes als 
directors, i pensa que pot fer una dedicació a aquesta tasca, i que té prou capacitats com 
per poder fer aquesta tasca correctament. Manifesta que hi posarà tota la voluntat perquè 
així sigui i perquè tots els ciutadans puguin estar contents que la persona que els defensa 
es prengui la molèstia i el seguiment dels seus problemes per donar-los una sortida. Diu 
que espera que la confiança sigui corresposta i estar al nivell d’aquest càrrec.  

 

 

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

 

“Aquesta moció, ja es pretenia portar al Ple d’abril i es va retirar per una qüestió formal, 
no coneixíem la persona proposada, mes enllà de la coneixença presencial de veïnatge 
en el municipi i al barri de la Fornaca.  

Formalment, es va organitzar una presentació als grups municipals, el passat 21/6/2018, 
i per part del nostre grup ja hi vam donar suport a la seva candidatura a Defensor de la 
ciutadania de Vilassar. Reiterem, com ja vam fer, l’agraïment per avançat pel seu temps 
i dedicació a aquesta tasca plenament altruista, i desitjar-li molt d’encert.  

Lamentem també l’actuació del Partit Popular i del Partit socialista, contraris a que el 
candidat pugui manifestar lliurament la seva llibertat d’expressió a títol individual. A la 
presentació, se li va retreure el fet de portar un llaç groc de protesta per la situació dels 
presos polítics, i volem recordar-vos a totes i a tots que aquest és un dret individual 
bàsic, protegit per les institucions i els estaments democràtics i per la declaració 
universal dels drets humans.   

Per tant, hi votarem a favor i repetim a desitjar-li molts encerts i una bona feina per 
aquest propers 4 anys.” 
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La Sra. Álvarez manifesta que creuen que és una persona que té moltes ganes d’agafar 
aquest càrrec, i que la CUP Vilassar hi donarà suport. Agraeix que vingui amb el llaç 
groc, que no creu que això afecti el seu tarannà, que li sembla bastant conciliador, i que 
després de les crítiques que va rebre el continuï portant. Li reitera els ànims, que ells 
només el jutjarien per la feina que fes quan faci l’informe del primer any, i li desitja 
moltes ganes i molta energia.  

 

La Sra. Martín-Moreno diu que no té res en contra del senyor Riera, però que si porta 
un llaç groc no representarà tots els ciutadans de Vilassar. Diu que amb aquest llaç no 
representa tots els veïns del poble, i que s’hi abstindrà, encara que no sap si ho farà bé o 
malament.  

 

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

 

“Agraïm la predisposició de la persona proposada i creiem en la seva aptitud per a 
desenvolupar la funció de relació estreta i propera entre l’administració local i els veïns 
recollint les queixes durant el període de 4 anys. Desitjaríem que lluir el llaç groc, no 
condicioni el seu treball i desitgem molts encerts en la tasca.” 
 

El Sr. alcalde vol matisar que la funció del defensor no és representar sinó tenir tracte 
amb la ciutadania, que la representació la fa el conjunt de regidors i regidores de la sala. 
Diu que està segur que la feina es farà bé, i que el senyor Solé parlarà amb tothom sense 
cap mena de problema. 

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors d’ARA 
VILASSAR, PDeCAT, CUP i PSC i 1 abstenció de la regidora del PP. 

 

 

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 13, 
reguladora de la taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal. 

 

El secretari llegeix la moció que és tenor literal següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: AMOF2018000002 

Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN 

 

Assumpte 
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Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 13, reguladora 
de la Taxa per l’assistència a la Llar d’Infants Municipal. 

 
Relació de fets 

1. El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març,  estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 

2. En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d’aprovar-se 
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del text 
legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les 
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

3. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 
contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

4. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, 
de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble 
funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes al text d’aquesta ordenança fiscals 
obeeix, al compliment de les previsions normatives esmentades anteriorment. 

5. Verificat que, en relació a les taxes per prestació de serveis a la Llar d’Infants 
Municipal que es modifica, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en el seu 
conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que 
preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 

6. Vista la Memòria del regidor delegat, els informes de la Secretaria i la Intervenció i 
els informes tècnics que consten a l’expedient. 

 

Fonaments de dret 

1. Article 127, en relació amb l’article 41, ambdós del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals (RDL 2/2004, de 5 de març)Article 108, de la Llei 7/1985 de 2 
d’abril reguladora de bases de règim local. 

2. Article 23.2 b de la Llei 7/85, de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local 

 

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Proposta d’acord 
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1. Aprovar la modificació l’Ordenança fiscal número 13, reguladora de la Taxa per 
l’assistència a la Llar d’Infants Municipal, el text de la qual es transcriu íntegrament 
a continuació: 

« ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 

TAXA PER ASSISTÈNCIA A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL 

Article 1r. Fonament i Naturalesa 

A l’empara d’allò previst als articles 57 i 20 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de conformitat amb el que disposen 
els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del 
serveis de Llar d’infants municipal. 

Article 2n. Fet Imposable 

Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis següents: 

a) El servei d’escolarització a la Llar d’Infants municipal de Vilassar de Dalt 

b) El servei d’alimentació a la Llar d’Infants municipal de Vilassar de Dalt. 

c) La prestació de qualsevol altre servei educatiu complementari a la Llar d’Infants municipal 
de Vilassar de Dalt. 

Article 3r. Subjectes Passius 

Són subjectes passius d’aquesta taxa, tots els infants matriculats a la Llar d’Infants Municipal per 
voluntat expressa dels seus pares, mares i/o tutors/es, qui com a responsables directes i usuaris 
passius, tindran l’obligació de fer efectiva aquesta taxa. 

Article 4t. Quota tributària i reduccions de la tarifa 

1. La quota d’aquesta taxa, és la que es fixa en les tarifes que tot seguit es relacionen per cadascun 
dels diferents serveis o activitats, l’import líquid de la Taxa es calcula mitjançant tarifació social, 
establint un seguit de bonificacions en funció de la renda i el nombre de membres de la unitat 
familiar a la que pertany l’alumne/a, d’acord amb els llindars de renda establerts més endavant: 

 

Les taxes bàsiques per a la prestació dels serveis regulats en la present ordenança seran: 

CURS ESCOLAR 2018-2019: 

 

a) Per escolarització (de 9 a 13 h i de 15 a 17 h) ......................................................... Segons art. 6è. 

b) Per l’ús fix dels serveis complementaris: 

i. Ampliació horària de 8 a 9 del matí ................................................................ 60,00 €/mes 

ii. Servei de menjador: 

       Permanència de 13 a 15 h, més dinar i berenar ................................................ Segons art. 6è  

c) Per l’ús esporàdic dels serveis complementaris: 

i. Permanències .................................................................................................. 5,35 €/hora 

ii. Servei de menjador 

       Permanència de 13 a 15 h, dinar i berenar ....................................................... Segons art. 6è. 

d) Altres taxes: 
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i. Material escolar ..................................................................................................... 15,00 € 

ii. Excursions .............................................................................................................. 35,00 € 

iii. Casal d’estiu ..................................................................................................... 50,00 €/set. 

iv. Espais Familiars ............................................................................................. 20,00 €/mes 

Per a les tarifes d’escolarització i del servei de menjador, s’estableixen diferents categories de 
bonificacions que es determinaran mitjançant la tarifació social regulada a l’article 6è següent. 

Les famílies interessades en sol·licitar aquestes bonificacions, ho hauran de fer en el moment de 
la inscripció, aportant la documentació econòmica que se’ls requereixi o autoritzant la consulta 
de les seves dades fiscals vigents a l’Agència Tributària. 

El percentatge de les bonificacions, així com l’import de les tarifes resultants, es determinen en 
funció de la “renda equivalent” basada en els ingressos bruts anuals i a partir del nombre de 
membres de la unitat familiar, seguint una escala d’equivalència, que te com a objectiu ponderar 
la diferent capacitat econòmica de les famílies. 

Aquest sistema de bonificacions fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de 
prestació del servei i tenen per objectiu oferir a la població de Vilassar de Dalt uns serveis 
educatius públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies. 

Article 5è. Meritació 

La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir en el moment que s’inicia la prestació del servei, 
que hom entendrà iniciat, atesa la naturalesa de la taxa, el primer dia del període lectiu de cada mes. 

El període impositiu s’iniciarà simultàniament amb la meritació de la taxa i finirà l’últim dia de cada 
mes natural. 

Article 6è. Procediment per a determinar la tarifació social: 

Per a la determinació de la tarifa a aplicar se seguiran els criteris i procediment següents: 

1. Es tarifarà socialment a totes les famílies usuàries del servei de la Llar d’infants municipal, 
llevat d’aquelles que manifestin explícitament en el full de matricula que renuncien a l’esmentada 
tarifació social i en aquest cas se’ls aplicarà el tram més alt de tarifació durant tot els curs 
escolar, sens perjudici que per al següent curs escolar es puguin acollir de nou a la tarifació 
social. 

2. Als efectes del càlcul dels ingressos familiars, són membres computables de la unitat familiar, 
l’alumne/a que es matricula, el pare, la mare, el tutor/a o persona encarregada de la guarda i 
custòdia i els germans menors de 25 anys que convisquin al mateix domicili en el moment de 
formalitzar la matrícula, o els majors d’edat quan es tracti de persones amb grau reconegut de 
discapacitat. 

Es consideraran membres de la unitat familiar i per tant germans de l’alumne, aquells que 
convisquin amb l’infant a la data de la matrícula segons el padró i comparteixin amb ell un o els 
dos tutors 

A aquest efecte només es considerarà com a membres computables aquells que figurin 
empadronats al domicili familiar a la data de formalització de la matrícula.  

En el cas de divorci o separació dels pares no es considerarà membre computable qui no 
convisqui amb el sol·licitant de l’ajut. No obstant, tindrà la consideració de membre computable 
el nou cònjuge o persona unida per anàloga relació i per tant, s’inclouran les seves rendes en el 
còmput de la renda familiar. 

Tan sols es consideraran famílies monoparentals aquelles que disposin de l’acreditació 
reconeguda a la Llei 18/2003, de Suport a les famílies i el Decret 151/2009, de 29 de setembre, 
de desplegament parcial de la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies. Per a la seva 
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justificació caldrà presentar el títol de família monoparental expedit pel Departament de 
Benestar Social de la Generalitat de Catalunya. 

3. Es calcularà el nivell de renda equivalent de la unitat familiar. 

Per tal d’establir la base de càlcul anual de la unitat familiar i determinar en quin tram de la 
tarifació social es troba un/a alumne/a es tenen en compte la totalitat dels ingressos anuals que 
per qualsevol concepte percep la unitat familiar i es relaciona el total d’ingressos amb el nombre 
total de membres de la unitat familiar. 

Amb la signatura del full de matrícula, les famílies que no renunciïn a la tarifació social, 
autoritzen a l’Ajuntament per tal que aquest obtingui de forma directa per mitjans telemàtics la 
informació relativa a la renda de l’Agència Estatal Tributària, i les consultes oportunes per a 
determinar la situació socioeconòmica familiar. 

Al full de matrícula hauran de constar les dades completes i les signatures dels tutors o altres 
membres que formen la unitat familiar i tenen ingressos computables. Només hi podran constar 
les dades d’un tutor en els casos de famílies monoparentals.  

Si la família no ha renunciat a la tarifació social, amb anterioritat a l’inici del curs (tant aviat 
com la consulta telemàtica de la AEAT estigui disponible, previsiblement al mes de juliol), el 
Servei de Gestió Tributària, farà d’ofici la consulta, mitjançant interoperabilitat amb l’Agència 
Tributària, de les dades que consten a la declaració del IRPF o certificat d’imputacions. 

Per al càlcul de la RENDA EQUIVALENT de la unitat familiar, es computaran els ingressos familiars 
de l’any fiscal immediatament anterior al de l’inici del curs (exercici 2017 pel curs 2018-2019). 

La renda equivalent a aquests efectes s’obtindrà per la suma de la bases imposables general i de 
l’estalvi de la declaració d’IRPF corresponent al darrer exercici fiscal liquidat, o les que constin 
a l’Agència Tributària de tots els membres de la unitat familiar. (caselles 392+405 del model D-
100 de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a l’exercici 2016 i caselles 
equivalents de l’impost sobre la renda de les persones físiques per a l’exercici 2017). 

Quan no existeixi obligació de declarar per a l’IRPF per no superar els imports establerts a la 
normativa de l’Impost, la RENDA EQUIVALENT es determinarà en aquests casos per l’addició dels 
rendiments del treball, els rendiments de l’arrendament de béns immobles, els rendiments dels 
comptes bancaris i altres rendiments del capital mobiliari, menys les despeses deduïbles. Aquesta 
informació s’obtindrà mitjançant consulta telemàtica a l’AEAT. 

El Servei d’Educació, en aquells casos en què no es pugui documentar els ingressos familiars a 
través de la renda o del certificat d’imputacions, demanarà a la família que presenti una 
Declaració Responsable acompanyada de la documentació econòmica dels darrers sis mesos i es 
valorarà en quina franja de la tarifació es troba aquella família, emeten l’informe tècnic 
corresponent. En el cas que la família no presenti la documentació requerida en el termini 
atorgat, se li aplicarà el tram de tarifació més alt. 

En el cas que algun dels tutors no disposi de DNI o NIE (només tingui passaport), el full de 
matrícula de l’infant que presenteu a l’escola s’ha d’acompanyar de la declaració de renda al 
país d’origen, acompanyada de la traducció jurada corresponent. 

4. Establiment del preu mensual: 

Per al càlcul del preu final a abonar per a la prestació del Servei Escolar i s’utilitzarà el següent 
quadre, en el qual les quantitats indicades fan referència al nivell de renda de la unitat familiar i 
el nombre de membres de la unitat familiar. 

La “renda equivalent” s'ha calculat en base a l'Índex de renda de suficiència de Catalunya, IRSC 
(7.967,73 EUR), i emprant l'escala d'Oxford-OCDE ajustada, consistent a calcular, en primer 
lloc, la mida equivalent de la llar, en què s'assigna un valor d'1 al primer membre de la llar, se 
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suma 0,5 pel segon membre i 0,3 per cada membre addicional i, en segon lloc, multiplicar la 
mida equivalent de la llar per l'IRSC. 

A les famílies monoparentals se’ls afegirà 0,3 unitats al “nombre equivalent” de membres i a les 
famílies amb algun membre amb discapacitat igual o superior al 33% se’ls afegirà 0,3 unitats per 
cada membre amb discapacitat. 

La primera columna mostra la renda equivalent corresponent a 1 vegada l'IRSC, la segona 1,25 
vegades l’IRSC, la tercera 1,5 vegades l’IRSC, la quarta el 2 vegades l’IRSC, la cinquena 2,5 
vegades l'IRSC i la sisena 3 vegades l’IRSC. 

Llindars de renda familiar segons el nombre de membres (curs 2018-2019): 

IRSC 7.967,73 (any 2017) TRAMS 

 Núm. vegades IRSC 1,0 1,25 1,5 2 2,5 3,0 

Membres Ponderació. Familiar A B C D E F 

2 1,50 11.951,60 14.939,49 17.927,39 23.903,19 29.878,99 35.854,79 

3 1,80 14.341,91 17.927,39 21.512,87 28.683,83 35.854,79 43.025,74 

4 2,10 16.732,23 20.915,29 25.098,35 33.464,47 41.830,58 50.196,70 

5 2,40 19.122,55 23.903,19 28.683,83 38.245,10 47.806,38 57.367,66 

6 2,70 21.512,87 26.891,09 32.269,31 43.025,74 53.782,18 64.538,61 

7 3,00 23.903,19 29.878,99 35.854,79 47.806,38 59.757,98 71.709,57 

La Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, va establir 
l'indicador de renda de suficiència, que ha de ser fixat periòdicament per la Llei de pressupostos 
de la Generalitat, per aquest motiu els llindars de renda que s’especifiquen en la taula següent 
seran automàticament modificats, en el moment en què es produeixi la modificació de l’IRSC com 
a conseqüència de l’aprovació de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
2018 i exercicis successius, doncs aquest ha de ser fixat periòdicament per la Llei de 
pressupostos de la Generalitat. 

Una vegada conegut el nou IRSC, es procedirà a modificar els llindars de renda pel curs 2018 – 
2019, mitjançat decret de l’alcalde o regidor en qui delegui. Aquesta modificació es publicarà al 
taulell d’edictes de l’Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província pel seu general coneixement. 

Aquest sistema de tarifació social fa que les tarifes resultants siguin inferiors al cost real de 
prestació del servei i té per objectiu oferir a la població de Vilassar de Dalt uns serveis educatius 
públics de qualitat amb uns preus ajustats a la capacitat econòmica de les famílies. 

Un cop aplicats els criteris de capacitat econòmica, les tarifes per assistència a la llar (de 9.00 a 
13.00h i de 15.00 a 17.00h) seran les següents: 

Tarifes (curs 2018-2019): 

Renda familiar Menor o igual a A Entre A i B Entre B i C Entre C i D Entre D i E Entre E i F Mes gran que F 

Tarifa 1 2 3 4 5 6 7 

% bonificació 84,00% 76,00% 66,00% 56,00% 36,00% 20,00% 0,00% 
Quota mensual 
escolarització 40,00 € 60,00 € 85,00 € 110,00 € 160,00 € 200,00 € 250,00 € 

Quota diària 
menjador 4,50 € 4,50 € 5,30 € 5,30 € 6,59 € 7,90 € 7,90 € 
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Si a la mateixa unitat familiar coexisteixen dos alumnes matriculats a la Llar d’Infants municipal, 
durant el mateix curs escolar, la tarifa saltarà a un tram inferior al que li correspondria per 
renda de la unitat familiar, dos trams si hi té tres fills matriculats. 

5. S’estableix una reducció del 100% per aquelles famílies en situació de risc d'exclusió social, amb 
ingressos insuficients, que es troben en seguiment per part dels Serveis socials municipals. Per 
accedir a aquesta reducció caldrà acreditar la situació de vulnerabilitat social de la persona o 
família, mitjançant la presentació de l’informe emès per l’Equip d’Atenció Bàsica dels Serveis 
Socials Municipals. 

En qualsevol cas, tant la concessió com la denegació d’aquesta exempció haurà de ser acordada 
per resolució de l’alcalde o regidor en qui delegui. 

Article 7è. Condicions i requisits per a la revisió extraordinària de la tarifació social. 

1. De forma excepcional i justificada, quan per causes sobrevingudes al llarg del curs que suposin 
un canvi econòmic substancial (situacions d’atur, finalització de prestacions econòmiques, etc.), 
les famílies vegin modificada la seva situació de renda, i puguin acreditar documentalment 
aquesta nova situació econòmica, hauran de sol·licitar la revisió de la quota i presentar la 
documentació acreditativa per tal que sigui valorada pel Servei d’Educació. 

Per sol·licitar la revisió de la quota caldrà acreditar documentalment una disminució d’ingressos 
de la unitat familiar de mínim de un 30% respecte als ingressos computats en establir la quota, 
segons el sistema de tarifació social, al principi de curs. Per realitzar la valoració només 
s’admetrà documentació emesa per organismes oficials i/o empreses. 

2. El procediment de revisió s’iniciarà en tot cas a instància de part, mitjançant sol·licitud dels 
pares, tutors o representants legals del menor i s’haurà de presentar en el model normalitzat de 
que disposen els centres educatius. Aquesta sol·licitud, signada i juntament amb la documentació 
justificativa, es presentarà al registre general de l’Ajuntament. 

3. L’Ajuntament valorarà la idoneïtat de la documentació presentada i en base a aquesta resoldrà 
sobre la tarifa a aplicar. En cas de ser necessari, es podrà requerir més documentació 
complementària. 

En el supòsit que la disminució d’ingressos al·legada sigui inferior al percentatge esmentat es 
desestimarà la sol·licitud de revisió i es continuaran cobrant les quotes inicialment fixades. 

Si un cop analitzada la sol·licitud de revisió es desprèn que, malgrat la disminució d’ingressos 
sigui del 30% o superior, si no suposa un canvi de llindar de renda es continuarà aplicant la taxa 
inicialment assignada. 

La quota resultant del procés de revisió no s’aplicarà mai amb caràcter retroactiu. 

Si de la revisió resulta un canvi de tarifa, aquest s’aplicarà segons els següents terminis: 

a) Si la sol·licitud es presenta de l’1 al 15 del mes, l’aplicació correspondrà al mes 
següent. 

b) Si la sol·licitud es presenta del 16 al 30 del mes s’aplicarà al cap de dos mesos. 

Si la revisió resulta denegada es comunicarà a la família per escrit a través de l’escola. 

4. La família es compromet a informar a la direcció del centre on estiguin matriculat l’alumne/a de 
qualsevol canvi que es produeixi en la seva situació i que suposi tornar a la franja de tarifació 
social assignada abans de la revisió. 

5. L’Ajuntament podrà revocar d’ofici la revisió realitzada si es considera que les condicions 
al·legades han canviat en benefici de la família i no s’ha informat del fet. 
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6. L’Ajuntament, en casos degudament justificats, i quan raons d’interès social o econòmic de les 
famílies ho aconsellin, podrà interpretar i aplicar discrecionalment les condicions de revisió de 
la tarifació social, vetllant per l’interès de l’alumne/a. 

Article 8è. Normes particulars de gestió 

1. La taxa anual del curs escolar es distribueix en 10 quotes mensuals, de setembre a juny. Els 
rebuts es faran efectius mensualment i per mesos vençuts. 

Els tutors domiciliaran el pagament a una institució bancària. En el cas de rebutjar, pel motiu 
que sigui, la domiciliació bancària, la taxa es farà efectiva pel seu import anual (10 
mensualitats) i per una sola vegada. 

Els rebuts s’emetran durant la primera setmana de cada més, llevat del setembre que s’emetran 
entre el dia 10 i el dia 20. 

El mes de juliol s’emetran els rebuts corresponents al casal d’estiu i àpats, si n’hi ha. 

Els rebuts inclouran, si s’escau, les quotes del servei de permanències i de menjador 

2. La baixa total o parcial dels serveis no dóna dret a la devolució dels rebuts emesos. 

Les baixes del servei d’escolaritat o menjador s’hauran de comunicar per escrit, lliurant el 
corresponent document de baixa degudament signat a la direcció del centre. Per tal que no 
s’emeti la liquidació corresponent, la família haurà de comunicar la baixa o la modificació dels 
serveis contractats abans del dia 25 del mes anterior a l’inici de la baixa o modificació del 
servei. Si la baixa o modificació s’informa més tard del dia 25 del mes anterior al que es 
produeixi, els efectes en la liquidació de les quotes es produiran a l’inici del més següent al de la 
modificació o baixa. Conseqüentment, l’Ajuntament no retornarà en cap cas l’import de 
liquidacions ja emeses. 

Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment. 

Les baixes en la prestació del servei efectuades a petició de la persona interessada, comportaran 
la pèrdua de la reserva de plaça pel curs següent, la qual cosa comportarà que hagi de superar 
el procés de pre-matrícula en el cas que vulgui iniciar el curs següent. 

Disposició addicional 

Modificació dels preceptes de l’ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb 
motiu de la promulgació de normes posteriors  

Els preceptes d'aquesta Ordenança fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la 
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes 
d'aquesta, s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es 
produeixi la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa. 

Disposició final 

Aquesta Ordenança fiscal, aprovada pel Ple en sessió celebrada el 28 de juny de 2018, entrarà en 
vigor el dia 01 de setembre de l'any 2018 i continuarà vigent mentre no se n'acordi la modificació o 
derogació. En cas de modificació parcial, els articles que no s'han modificat restaran vigents » 

2. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o 
modificades, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al 
de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 

3. Durant el període d’exposició pública d’aquesta Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la 
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 
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5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. 

4. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, 
els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 

 

 

La Sra. Ruhi manifesta que això ja s’ha explicat diverses vegades, que al setembre del 
2017 es va aplicar la tarifació social a la llar d’infants, i que com va ser molt ràpida 
s’havien compromès a fer una valoració al cap d’un any. Diu que es va demanar ajuda a 
la Diputació per fer la valoració, i que ells els van recomanar també fer unes enquestes a 
les famílies, que hi van un 70 per cent, i que per tant, és molt representativa.  

Diu que a l’enquesta es valoraven diversos aspectes, com el projecte educatiu, 
l’equipament, la implantació de la tarifació i les educadores, en el seu tractament diari. 
Diu que algunes famílies, amb qui van tenir una entrevista i que representaven una 
vintena, van presentar queixes en els trams alts, perquè dels baixos ningú es queixa, i 
que són les que han fet que s’ompli la llar d’infants pràcticament al 100 per cent.  

Diu que les famílies sempre han estat informades, i que es va demanar a la Diputació 
que fes de nou un estudi per veure si es podia rebaixar una mica la quota alta, que és la 
que costava més d’entendre. Diu que ells pensaven que es podia baixar el que es 
volgués, de quota, però que això és un estudi de progressió aritmètica, i que no es pot 
tocar sinó que té tota una fórmula. Diu que segons aquesta fórmula, la baixa baixava a 
40, la següent a 60, la tercera a 85, a 110, 160, 200 i 250. Explica que se’ls va aconsellar 
que baixessin trams en el tema del menjador, ja que era alt. Diu que aquí també s’ha fet 
una tarifació social adaptada, que baixa a 4,50 els dos trams més baixos, a 5,30 els 
següents, a 6,59 el tram de 160, i 7,90 els dos trams més alts, de 200 i de 250. 

Diu que tot això està en funció de la declaració de la renda de les famílies, i també en 
funció de si tenen dos nens o tres, o de si són quatre de família, que hi ha unes variables 
que juguen de decidir quina és. Diu que s’ha penjat l’aplicatiu a la web perquè tothom 
pugui fer la seva comprovació segons la seva declaració de renda, per veure quin és el 
tram que se li adjudica.  

Diu que com a ajuntament estan molt satisfets perquè realment s’ha pogut omplir la llar 
d’infants i que hi hagi nens i nenes que d’altra manera no podrien accedir, i que com 
que creuen en l’educació de 0 a 3 pensen que és important que hi puguin anar tots els 
que vulguin.  

També afegeix que la preinscripció ara ja és matrícula, i que hi ha 96 alumnes per al 
curs vinent, i que n’estan molt contentes. Diu que a la mitja jornada no es pot optar com 
a tarifa més baixa, perquè no tenen dret a la subvenció de la Diputació, i que segurament 
més endavant serà també de la Generalitat, i que els nens poden anar de mitja jornada 
però s’han d’apuntar a la completa. 
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El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent: 

 

“Aquesta modificació que avui es proposa, és una adequació de la ja existent de 
tarifació social que es va aprovar a meitat de curs, concretament el 30/11/2017, i be a 
intentar regularitzar amb el criteri tècnic de la Diputació, una decisió que es va prendre 
de manera populista i bans d’eleccions el 2013-2014, referent a un horari reduït 
d’atenció que comportava també unes quotes més econòmiques pels usuaris, però que 
alhora, va provocar que també es reduís proporcionalment les subvencions i ajuts de la 
Diputació perquè no es produïen les jornades complertes, i això no s’havia tingut en 
compte.  
 
Per tant, es va adoptar un acord polític de pre-campanya, sense l’adequat procés tècnic, 
ni l’acurat estudi econòmic, que no va avaluar suficientment l’impacta socioeconòmic 
de la decisió adoptada, que va posar en risc la continuïtat de la llar d’infants pública, i 
que va portar en el seu moment a acomiadaments i retallades econòmiques del personal 
i de prestacions del servei. 
 
Es una de tantes de les decisions que has pres unilateralment com Alcalde, sense buscar 
el consens de la resta de grups municipals, que al final surten malament i que acabem 
pagant el conjunt de la ciutadania... 
 
Pel que fa al cas de la llar d’infants, ara es proposa reduir-ne els preus dels 7 trams a la 
baixa, però que es compensen amb les ajudes complertes a l’escolarització, que passen 
de mitja jornada a jornada complerta. Es la proposta que proposeu basat en l’estudi de la 
Diputació, que no està acabat, i que es conclourà en el mes d’octubre un cop analitzat el 
final del curs escolar actual. També queda pendent saber si es produiran ajuts de la 
Generalitat i fins a quines quanties. 
 
Per tant, manca una concreció de dades econòmiques importants per prendre la decisió 
de rebaixar quotes, saben que la llar d’infants, sempre ha tingut un dèficit important, per 
la qual cosa s’ha de procurar garantir el millor servei a un cost raonable per la resta de la 
ciutadania.  
 
Precisament per aquest motiu, ens sembla més una mesura política de l’equip de govern, 
pensant en les eleccions municipals de l’any que bé de 2019, que no pas una mesura 
pensada per a la millora de la gestió econòmica de la llar d’infants, que continua essent 
altament deficitària.  
 
Per aquest motiu, i atenent que és una modificació provisional que ha d’anar a exposició 
pública, el nostre grup municipal hi votarem en contra per tal de poder presentar les 
al·legacions corresponents i analitzar en més detall la documentació aportada per la 
Diputació.” 
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La Sra. Álvarez diu que la CUP defensa l’escolaritat gratuïta, però creu que la tarificació 
social pot ser una bona eina per facilitar l’accés a aquelles famílies amb menys recursos 
econòmics, sempre que s’apliquin correctament. Diu que encara no tenen resposta a la 
instància presentada sobre el curs 2017/2018, i que per això no es poden contrastar les 
dades amb cursos anteriors. Diu que presentar una modificació significa que no s’han 
assolit les expectatives generades amb l’anterior modificació, i creu que un dels 
problemes principals són les elevades tarifes, superiors a les dels municipis del voltant. 
Diu que aquesta modificació és una lleu rebaixa de la taxa, però els sembla insuficient. 

Manifesta que la CUP ha treballat per presentar una proposta estudiada i amb dades, 
però que la poca transparència del govern els ho ha impedit, ja que no han contestat la 
instància i no han donat dades del curs, cosa a la que es van comprometre l’últim ple. 
Explica que de la poca informació que els ha arribat han tret la conclusió que un 68 per 
cent de les famílies estan entre els trams 6 i 7, amb rendes de 29.000 euros fins a 
43.000, i preus entre 200 i 250 euros al mes. Diu que aquests trams consideren que són 
de famílies treballadores mileuristes obligades a pagar preus elevats. Diu que per tal 
d’ampliar les famílies que se’n beneficien, s’haurien d’afegir més trams o aplicar més 
reduccions, incrementant les rendes en els trams existents, per tal que siguin més 
famílies les que se’n beneficiïn. 

Creu que el gran beneficiat d’aquesta modificació és l’ajuntament, que veu disminuïda 
la seva aportació d’un 44 per cent a un 40, uns 16.990 euros, mentre que l’aportació 
familiar augmenta d’un 35 al 39 per cent. Diu que la seva proposta aniria encaminada a 
aplicar la tarificació social, amb uns preus justos que no superin l’aportació familiar del 
33 per cent en els trams més generals, garantint l’accés al servei de llar d’infants a la 
gran majoria de famílies. 

Diu que l’objectiu d’això seria anar cap a la plena ocupació per optimitzar els recursos 
actuals, al voltant d’uns 120 infants, al 95 per cent, i que amb les últimes dades que hi 
ha eren 84 infants, un 68 per cent. Diu que per fer això s’ha de millorar el servei 
establert, amb més opcions horàries, torns de matins, establir diferents preus del menú 
per edat, així com preus per als fixes i esporàdics, i tarifes més competitives respecte a 
altres municipis del voltant, per poder frenar la fuga de famílies cap a altres escoles. 
Reivindica la part d’aportació que hauria de fer la Generalitat.  

Anuncia la seva abstenció. 

 

La Martín-Moreno explica que l’any anterior ja es va votar un pla semblant, però sense 
tenir en compte el menjador i l’economia familiar. Diu que ha comparat la tarificació 
amb la d’altres ajuntaments, i que compleix amb els mateixos grups. Diu que aquesta 
fórmula beneficia els que menys tenen, i que encara que beneficia una mica als que més 
tenen, tampoc no beneficia tot el que es necessita. Reconeix que s’ha millorat l’accés a  
nens de 0 a 3 anys, i que es preveu que n’hi hagi més, i que espera que la Generalitat 
doni els diners que va prometre. Diu que si aquests diners els tingués l’ajuntament, 
s’hagués pogut ajudar més les famílies a poder baixar més les tarifes per a tots els grups. 
Anuncia la seva abstenció. 
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La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent: 

“Creiem que tot i les dificultats sorgides per l’incompliment de pagament per part de la 
Generalitat a les Escoles Bressol, l’equip de govern ha treballat conjuntament amb la 
Diputació per poder seguir donant el servei i perjudicar el mínim possible a les famílies. 
S’ha apostat per la educació infantil, i perquè tots els infants del nostre poble en puguin 
ser usuaris en igualtat de condicions.” 
 
 
La Sra. Ruhi retreu al senyor Cusidó que el que ella ha dit no s’ha reflectit en el seu 
discurs, perquè ho porta escrit. Diu que no es va aplicar al novembre sinó abans, i que 
va ser gràcies a les al·legacions del PDeCAT, que va fer endarrerir-ho. Quant al tema 
del curs 17/18, diu que s’ha acabat amb 100 nens. I diu que no és veritat que s’hagin 
anat a altres pobles, que només ha sigut una família, i que en dos pobles del voltant  han 
tancat un aula perquè no han omplert, i que Vilassar té la llar d’infants pràcticament 
plena amb nens i nenes matriculats. Reitera que estan contentes per haver fet aquest pas 
i haver rebaixat el tema del menjador, perquè ho facilita. 

Diu que quan no hi havia la tarifació social, els nens que no podien pagar s’intentava fer 
beques de l’ajuntament, no de Diputació ni Generalitat.  

Quant a la mitja jornada, torna a explicar que no entra en la subvenció, i que aquestes 
són molt importants perquè fan rebaixar tot el que representa l’aportació municipal, que 
després va en detriment d’altres coses.  

Diu que com que a l’ajuntament no són experts en economia el que han fet és demanar a 
experts en llar d’infants de la Diputació, que ho fa a molts pobles de Barcelona, que els 
ha explicat exactament cada pas que fa com i per què el fa, analitzant els números.  

 

El Sr. Cusidó diu literalment: “En cap moment hem dit que els números no siguin 
correctes, sinó que... Els que no eren correctes eren els del 2014, que precisament per 
això els volem revisar, i en el període d’al·legacions públiques fer-ho correcte. 

I el que has dit del 30 de novembre, aquí, si mires l’informe d’Intervenció 403/2018, 
que forma part de l’expedient, en el punt cinquè diu: «El text d’aquesta ordenança que 
avui es proposa modificar, va ser aprovada definitivament al ple ordinari del 30 de 
novembre de 2017.» Això vol dir que no es poden posar les noves tarifes si no està 
aprovat definitivament. Per tant, si aquestes tarifes s’han posat abans de l’aprovació 
definitiva, aquí hi ha alguna cosa que no funciona. 

Jo m’he basat, per això he dit 30 de novembre, en la data que posa aquí, a l’informe 
d’Intervenció. Per això, abans de dir... (Veus de fons). Bé, ho vull aclarir perquè ja que 
m’has tirat així...(Veus de fons).Home, però, clar, jo he agafat la data d’aquí, de 
l’informe d’Intervenció. Per tant... (Veus de fons).” 
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El Sr. Oliva diu que l’interventor s’ha confós i que la data d’aprovació del pack 
d’ordenances va ser en un ple extraordinari a primer de setembre, per poder-se aplicar a 
la matrícula, i diu que és la mateixa pressa que hi ha ara. Diu que quan es tanquin les 
al·legacions s’haurà de fer un ple extraordinari per resoldre-les. 

 

El Sr. Cusidó diu literalment: “És que, clar, en agafar l’informe d’Intervenció, que és el 
que normalment mires quan et mires les ordenances, veus «30 de novembre.» I dius, 
doncs 30 de novembre. (Veu de fons.) Doncs, llavors està malament l’informe 
d’Intervenció. (Veu de fons.) En tot cas, preneu nota i s’hauria de refer.” 

 

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 8 vots a favor dels regidors d’ARA 
VILASSAR, i PSC, 2 vots en contra dels regidors del PDeCAT i 2 abstencions dels 
regidors de la CUP i PP. 

 

 

4.- Resolució d’al•legacions i aprovació definitiva del Reglament del Registre 
Municipal d’Entitats de Vilassar de Dalt. 

 

El secretari llegeix la moció que és tenor literal següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: SORR2018000001 

 

Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN 

 

Assumpte 

Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva del Reglament del Registre Municipal 
d'Entitats de Vilassar de Dalt. 

 

Relació de fets  

Primer. En sessió plenària de 28 de març de 2018 es va adoptar, entre d’altres, l’acord 
d’aprovar inicialment el Reglament del Registre Municipal d’Entitats de Vilassar de 
Dalt. 
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Segon. El seu contingut ha estat sotmès a informació pública durant un període de 30 
dies i, segons consta en certificat de Secretaria, s’han presentat dues al·legacions, que 
són les següents: 

 

- RE2018004368, de data 6 de juny de 2018, presentada per la Candidatura 
d’Unitat Popular de Vilassar de Dalt. 
 

- RE2018004401, de data 7 de juny de 2018, presentada pel Grup Municial del 
Partit Demòcrata PDeCAT. 
 

Tercer. Per part de Secretaria, s’ha emès un informe en data 18 de juny de 2018 que es 
transcriu en part i en que diu el següent: 

 

>> ANÀLISI DE L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT PEL GRUP 
MUNICIPAL LA CUP  

 

 

Primer. En l’escrit es presenta una taula amb el tipus d’al·legació, l’emplaçament de la 
norma que es pretén modificar, el text original i el text que es proposa.  

 

També aporta la còpia d’una instància tipus de l’Ajuntament del Masnou per a la 
sol·licitud d’inscripció al Registre municipal d’entitats i col·lectius del Masnou en el 
que es recull l’article 15 del Reglament d’aquest Ajuntament al respecte dels col·lectius 
ciutadans. 

 

Del contingut de la documentació presentada, cal deduir que el que es pretén és 
ampliar el conjunt de drets i deures previstos al Reglament del Registre Municipal 
d’Entitats per als anomenats col·lectius, entesos com a agrupació de persones sense 
personalitat jurídica. 

 

Segon. El Reglament aprovat inicialment per l’òrgan plenari ve a desenvolupar el que 
recull l’article 158.4 del TRLMC i  232 a 236 del ROF en relació a les entitats  veïnals. 
L’article 158.1 del TRLMC les defineix de la següent manera: <<  Les associacions 
constituïdes per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns tenen la 
consideració d'entitats de participació ciutadana.>> 

 

En conseqüència, les entitats, en el context en el que ens movem,  són una tipologia 
específica d’associació amb especial vinculació amb els interessos generals o sectorials 
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locals i l’objectiu d’inscriure-les en un Registre Municipal és el de gestionar tot un 
seguit d’avantatges i drets com ara rebre subvencions, utilitzar les instal·lacions 
municipals, o rebre informació de l’Ajuntament.  

 

Per la seva banda, associació és l’ens amb  personalitat jurídica pròpia de caràcter 
privat, constituïda per la voluntat de tres o més persones que s'uneixen de manera 
voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna 
d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, 
activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit. 

 

D’acord amb la delimitació subjectiva i objectiva continguda en l’article 236 del ROF, 
només podran sol·licitar la inscripció en el Registre Municipal d’Associacions d’interès 
municipal totes les associacions, federacions,, confederacions o unions d’associacions 
de base que estiguin constituïdes d’acord amb el règim general de les associacions 
establert en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora dels drets 
d’associació.  

 

Per últim, l’article 3.a) de la LPACAP atribueix la capacitat d’obrar a les persones 
físiques o jurídiques que gaudeixin de capacitat d’obrar d’acord amb les normes civils. 
El terme “col·lectius” no ve emparat ni definit en les normes de dret civil i, per tant, cal 
deduir que tampoc gaudeixen de capacitat d’obrar i, tampoc, de capacitat amb 
relacionar-se amb les Administracions Públiques. 

 

Tercer. L’abast del Reglament aprovat inicialment es centra en regular les anomenades 
“entitats municipals”  i no d’altres agrupacions o col·lectius. 

 

Per aquest motiu i d’acord amb els  fonaments jurídics exposats en l’apartat anterior, 
es proposa desestimar l’escrit d’al·legacions presentat pel grup municipal la CUP. 

 
 

ANÀLISI DE L’ESCRIT D’AL·LEGACIONS PRESENTAT PEL GRUP 
MUNICIPAL PDeCAT 

 

Primer. L’escrit es desenvolupa en tres al·legacions, un apartat DEMANEM en el que 
sol·licita la suspensió de l’aprovació inicial, i un apartat SOL·LICITEM en el que 
demana que s’acceptin les al·legacions presentades. 

 

Segon. Pel que fa a l’al·legació primera es formulen les següents consideracions : 
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a) Al respecte de la posició ordinamental del ROF  cal recordar la potestat de 
regulació i autoorganització atribuïda en l’article 4 de la LRBRL en el sentit que 
informar que la normativa local (ordenances i reglaments) no pot contravenir les 
disposicions del ROF que desenvolupin, regulin o detallin qüestions determinades com 
a bàsiques pel regulador estatal ( Sentència  214/1989 TC,  i  sentència de 8 de març de 
2001 del Tribunal Suprem,   Sala del  Contencios-Administratiu, Secció 4ª ). 

 

b) Pel que fa a la manca del pressupost anual com a documentació requerida en 
l’article 4t del Reglament, cal dir que efectivament manca aquest requisit i, per tant cal 
estimar aquesta al·legació. Es proposa afegir un apartat j) a l’article 4. 

 

c) Pel que fa a la supressió de l’Acta fundacional de la documentació requerida en 
l’article 4t del Reglament, s’informa que l’afegir aquest requisit no va en contra del que 
preveu el ROF, altrament és un requisit que pot ser suplert per l’aportació del nom de 
les persones que conformen la Junta Directiva. En altres paraules, els requisits del 
ROF són de mínims i res impedeix a la corporació a establir altres requisits alternatius.  

 

d) Pel que fa al termini per tal que l’Ajuntament notifiqui la inscripció efectuada, cal 
estimar l’al·legació i modificar l’article 5 en el sentit que han de ser quinze dies. 

 

Tercer. Pel que fa a l’al·legació segona al respecte de la cessió de les dades, tot i 
l’entrada en vigor del nou Reglament de protecció de dades es considera que el 
redactat aprovat inicialment no contravé el principi proactiu de protecció de les dades i 
la necessitat de consentiment exprés de l’interessat. Per tant, es proposa la 
desestimació. 

 

Quart. Pel que fa a l’al·legació quarta, es proposa la desestimació en tant que el 
supòsit que es planteja (que no disposin de número d’identitat fiscal específic) no és el 
que preveu el Reglament. Pel que fa a la resta d’argumentacions  (...) que  no pot 
aportar la documentació específica , (...) o que s’incorreria en duplicitat associativa, no 
s’acaba d’entendre  què vol dir. >> 

 

Quart. D’acord amb el contingut de l’informe jurídic transcrit en l’apartat anterior, amb 
la introducció dels canvis proposats en l’article quart (a l’apartat 1r s’afegeix la lletra j), 
i en l’article cinquè (on deia vint  dies ara diu quinze dies), la proposta per a l’aprovació 
definitiva és del contingut següent: 

 

>>REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D’ENTITATS 
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ÍNDEX 
Preàmbul 
Article 1. Objecte 
Article 2. Entitats i associacions que poden inscriure’s 
Article 3. organització del Registre 
Article 4. Inscripció 
Article 5. Altes, modificacions i baixes 
Article 6. Drets de les entitats i associacions inscrites 
Article 7. Subvencions 
Article 8. Ús d’espais municipals 
Disposició transitòria 
Disposició final 
 

Preàmbul 
L’article 158.4 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 disposa que els municipis 
han d’establir un registre d’associacions propi en el qual s’han d’inscriure totes 
les entitats i associacions constituïdes per la defensa dels interessos generals o 
sectorials dels veïns. 

D’acord amb el que estableixen els articles 232 a 236 del RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, la inscripció en el registre comporta per les entitats i 
associacions el reconeixement d’un seguit d’avantatges i drets com ara rebre 
subvencions, utilitzar les instal·lacions municipals, rebre informació de 
l’Ajuntament i formar part d’òrgans participatius municipals. 

Amb l’aprovació d’aquest Reglament local d’acord amb el procediment que preveu 
l’article 178 de la LMRLC, es regula i organitza l’esmentat Registre, que té com a 
finalitat dotar a l’Ajuntament d’informació fiable sobre el número d’entitats que 
actuen en l’àmbit del municipi, la seva tipologia, el número de socis i altres dades 
que li permetin tenir una imatge fidel de la realitat associativa. 

 

Article 1. Objecte 
El Registre Municipal d’Entitats té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre 
d’entitats i associacions del municipi, així com la seva finalitat i representativitat, 
a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i foment de 
l’associacionisme i de la participació ciutadana. 

 

La inscripció de les entitats i associacions en aquest Registre ha de permetre: 

 Actualitzar de manera permanent i sistemàtica les dades de totes les entitats i 
associacions del municipi. 
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 Conèixer els seus objectius i la seva representativitat. 

 Observar la seva evolució interna i la seva implantació social. 

 Col·laborar de manera generalitzada en la seva projecció i difusió. 

 Propiciar la seva participació activa en els fòrums de participació ciutadana del 
municipi. 

 

Article 2. Entitats i associacions que poden inscriure’s 
1. Poden obtenir la inscripció en el Registre Municipal d’Entitats les entitats i 
associacions sense ànim de lucre, que estiguin legalment constituïdes i que tinguin 
el seu domicili social a Vilassar de Dalt, l’objecte de les quals sigui la defensa, el 
foment o la millora dels interessos generals o sectorials dels veïns d’aquest 
municipi. 

En particular, es podran inscriure les associacions de veïnes i veïns, les de 
famílies, mares i pares d’alumnes, les entitats culturals, esportives, recreatives, 
juvenils i de lleure, les de solidaritat, les de l’àmbit de la salut i les de l’àmbit 
social, les sindicals, polítiques, empresarials, professionals i qualsevol altra de 
similar. 
 
2. Així mateix, també s’hi podran inscriure altres entitats i associacions d’àmbit 
comarcal, provincial i autonòmic o estatal, legalment constituïdes, que disposin de 
delegació oficial a Vilassar de Dalt, i que realitzin activitats adreçades a la 
defensa, foment o millora dels interessos generals o sectorials dels veïns del 
municipi. 

 
3. En cap cas s’acceptarà la inscripció d’entitats i associacions que, directament o 
indirecta, promoguin, impulsin o fomentin valors o actituds discriminatòries, 
sexistes, xenòfobes o violentes en les seves actuacions. 

 

Article 3. Organització del Registre 
1. El Registre Municipal d’Entitats depèn de la Secretaria General de 
l’Ajuntament i es gestionarà amb la col·laboració de les àrees interlocutores amb 
les entitats. 

 
2. El Registre Municipal d’Entitats estarà compost d’un fitxer que contingui les 
dades esmentades a l’article 4.1. i les corresponents modificacions. 

 
3. Les dades del Registre són públiques, amb les restriccions que en tot moment 
contingui la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal. 

 

4. En relació amb les dades que figurin al Registre, l’Ajuntament pot: 
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a) Efectuar una classificació funcional de les entitats i associacions, atenent a la 
seva naturalesa i finalitats principals. Aquesta classificació és pública i qualsevol 
entitat o associació pot demanar-ne la rectificació. 

b) Donar tractament informatitzat a les dades. 

c) Fer ús de les dades generals per fer investigacions, publicacions o estudis 
referits a la realitat associativa del municipi, d’acord sempre amb la normativa 
vigent relativa a la protecció de dades de caràcter personal. 

d) Cedir les dades sempre que la legislació de caràcter general ho permeti o quan 
una normativa específica així ho exigeixi. 

 
5. Les dades que figuren al Registre poden ser objecte de certificació únicament 
als efectes acreditatius de la seva existència. Per tant, els certificats emesos no 
tenen el caràcter de document públic sinó que acrediten únicament la condició de 
la inscripció i la naturalesa de l’associació o entitat inscrita. 

 

Article 4. Inscripció 
1. Les inscripcions es faran a sol·licitud de les entitats mitjançant un imprès 
normalitzat que hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament i hauran 
d’aportar les següents dades i documentació: 

a) Els Estatuts reguladors de l’entitat.  

b) Número d’inscripció en el Registre General d’Associacions corresponent, o en  
qualsevol altre que sigui preceptiu, o certificació de presentació de la sol·licitud 
d’inscripció a l’esmentat Registre. 

c) Acta fundacional de l’entitat o, en el seu defecte, el nom de les persones que 
conformen la Junta Directiva, especificant les càrrecs que la componen.  

d) Domicili de la seu social de l’entitat a Vilassar de Dalt. 

e) Certificació del nombre de persones físiques inscrites en l’entitat. 

f) Document acreditatiu del Número d’Identificació Fiscal de l’entitat. 

g) Programa d’activitats de l’any en curs de l’entitat. 

h) Autorització de l’entitat a l’Ajuntament per tal que aquest pugui fer difusió 
pública de l’entitat en els diversos mitjans i canals de comunicació municipal. 

i) Adreça electrònica a efectes de notificació. 

j) El pressupost  de l’exercici en curs. 

 
2. En cas que l’entitat sol·licitant sigui una secció o un grup dins d’una altra 
entitat, caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació: 

a) Certificat original de l’òrgan directiu, o dels responsables de l’entitat a la qual 
pertany, reconeixent la delegació de l’entitat principal a l’entitat de Vilassar de 
Dalt, amb menció expressa de la seva seu social i de les persones de contacte. 

b) La documentació enumerada al punt 1 de l’article 4. 
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3. La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats obliga a les entitats i 
associacions registrades a notificar a l’Ajuntament les modificacions produïdes en 
les dades registrals i, en particular, les referents al nombre de membres i el 
programa d’activitats de l’exercici. 
 

Article 5. Altes, modificacions i baixes 
1. En el termini de quinze dies hàbils des de la presentació de la sol·licitud 
d’inscripció, i llevat que aquest termini s’hagi d’interrompre per la necessitat 
d’aportar documentació no inclosa inicialment o d’esmenar deficiències, 
l’Ajuntament acordarà la inscripció i notificarà a l’associació o entitat el número 
d’inscripció assignat. A partir d’aquest moment es considerarà d’alta a tots els 
efectes. 

En qualsevol cas, una vegada transcorregut l’esmentat termini sense resolució 
expressa, s’entendran inscrites en el Registre sempre i quan reuneixin les 
condicions per a la seva inscripció. 
 
2. Quan l’entitat o associació tingui només sol·licitada la inscripció en el Registre 
General d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o en qualsevol altre 
registre que correspongui, la seva inscripció en el Registre Municipal d’Entitats 
tindrà caràcter provisional per un període de sis mesos, transcorreguts els quals 
passarà a tenir caràcter definitiu si ha aportat la documentació acreditativa de la 
inscripció en el registre corresponent. Altrament causarà baixa en el Registre 
Municipal d’Entitats. 
 
3. Les entitats i associacions inscrites estan obligades a notificar a l’Ajuntament 
qualsevol modificació que es produeixi en les dades registrades, mitjançant la 
presentació de la sol·licitud de modificació al Registre General, dins del mes 
següent al que s’hagi formalitzat aquesta modificació al Registre General 
d’Associacions corresponent, sobretot les dades referents a Reforma dels Estatuts 
de l’Associació o Entitat, Canvi de domicili social i Canvis de càrrecs de junta o 
representació.  

 

L’Ajuntament podrà requerir les entitats per conèixer el seu funcionament, 
pressupost i el programa anual d’activitats. 

 

4. Causaran baixa en el Registre, previ tràmit d’audiència corresponent, les 
entitats o associacions que incorrin en algun dels supòsits següents: 
• La manca de comunicació de les modificacions que afectin les dades que 
consten en el Registre. 
• La no actualització de les seves dades anuals quan l’Ajuntament els ho 
requereixi expressament i no hagin atès aquest requisit. 
• La pèrdua dels requisits necessaris per accedir al Registre. 
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• La manca d’activitat notòria de l’entitat o associació en el municipi, que 
s’acreditarà mitjançant informe motivat del responsable de l’àrea o servei 
corresponent. 
• L’incompliment reiterat de l’obligació de les entitats exposada en el punt 3 de 
l’article 4, facultarà l’Ajuntament per, després de l’audiència prèvia a les entitats, 
donar-la de baixa del Registre, un cop efectuat un requeriment sense que aquest 
s’hagi complert. 
• L’incompliment de les obligacions contingudes en aquest Reglament. 

Així mateix, es donaran de baixa en el Registre les entitats o associacions que es 
dissolguin i les que ho sol·licitin de forma expressa. 
 
 Article 6. Drets de les entitats i associacions inscrites 

Les entitats i associacions inscrites gaudiran, sempre que ho sol·licitin per escrit i 
de forma expressa, dels drets següents: 

 

1. Rebre subvencions de l’Ajuntament, tant per les seves despeses generals com 
per les activitats que realitzen, d’acord amb el que disposa l’article 7 d’aquest 
Reglament i l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, les bases 
específiques reguladores de subvencions en els diferents àmbits i la resta de 
normativa aplicable. 

 
2. Accedir a l’ús de locals i instal·lacions municipals, d’acord amb el que estableix 
l’article 8 d’aquest Reglament i la resta de normativa que sigui d’aplicació. 

 
3. Cessió de material com poden ser taules, cadires i empostissats per a la 
realització d’actes diversos, condicionat a la disponibilitat real del material. 

 
4. Rebre en el domicili social, o bé mitjançant correu electrònic, informacions 
puntuals que l’Ajuntament exposi o divulgui  sempre que siguin d’interès per a 
l’entitat atesos els seus objectius. 

 

5. Rebre, mitjançant sistemes telemàtics, les publicacions digitals de caràcter 
periòdic que editi l’Ajuntament, així com les altres informacions puntuals que 
aquest exposi o divulgui, sempre que siguin d’interès per l’entitat o associació 
atesos els seus objectius. 

 

6. Divulgació per part de l’Ajuntament de les activitats de les entitats i 
associacions en els espais de comunicació i informació municipals (web, guies 
municipals, agendes d’actes, etc.) previstos per a tal fi. 
7. Participar en els òrgans consultius municipals amb la voluntat de fomentar la 
participació ciutadana en el municipi (consells municipals, coordinadores, etc.), 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

27 

 

condicionat a la reglamentació o norma corresponent, quan aquesta participació 
estigui prevista en la reglamentació. 
 

Article 7. Subvencions 
La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats és requisit indispensable per 
obtenir ajuts en les diferents convocatòries de subvencions que aprovi l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt. 

 

Article 8. Ús d’espais municipals 
Les associacions i entitats inscrites al Registre poden accedir a l’ús de determinats 
locals i instal·lacions municipals, en la mesura que la disponibilitat ho permeti i 
amb les limitacions que imposi la seva coincidència d’ús per part d’altres entitats o 
pel mateix Ajuntament, i seran responsables del tracte donat a aquests espais. 

L’ús d’aquests locals i instal·lacions municipals s’ha de sol·licitar per escrit a 
l’Ajuntament amb l’antelació suficient per realitzar els tràmits i treballs que 
calguin, i s’autoritzarà d’acord amb el que disposi la normativa aplicable i, si 
escau, les condicions especials que figurin en les cessions d’ús aprovades per 
l’Ajuntament. 

 

Disposició derogatòria 

Es deroguen tots els preceptes de disposicions amb rang igual o inferior a aquest 
Reglament  que hi siguin contraris. 

 

Disposició final  
El present Reglament entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació íntegra al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i tindrà vigència indefinida, sempre 
que no resulti alterat totalment o parcial per una norma de rang igual o superior. 

 

En tot allò no previst en el present reglament li serà d’aplicació, de forma 
subsidiària, la normativa de règim local i del règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. >> 

 

Fonaments de dret 

- Els articles 4.1.a), 22.2 d.), 49 i 70  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim 
local i l’article  8.1.a) del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  del pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya atorguen als municipis.  

- Els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) 
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- L’article 10.1.c)  de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, en relació als  procediments de participació ciutadana 
en l’elaboració de les normes que promou l’Administració pública.  

 

Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, i en 
exercici de les atribucions que confereix al ple l’article 22.2. lletra d) de  la Llei 7/1985 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa l’adopció de la següent  

 

Proposta d’acord 

Primer. Desestimar en tot l’escrit d’al·legacions presentat pel grup municipal de la 
CUP, d’acord amb el que consta en la part expositiva d’aquest acord.  

 

Segon. Estimar en part l’al·legació primera de l’escrit  presentat pel grup municipal 
PDeCAt en el sentit següent: 
 

- Afegir l’apartat j) a l’article 4t :  h) El pressupost de l’exercici en curs. 

- Modificar el termini que apareix en l’article 5è. On abans deia  vint dies ara diu quinze 
dies. 

 

Tercer. Desestimar la resta d’al·legacions de l’escrit  presentat pel grup municipal 
PDeCAT. 

 

Quart. Aprovar definitivament el Reglament del Registre Municipal d’Entitats de 
Vilassar de Dalt, aprovat inicialment en sessió plenària de data 28 de març de 2018, 
amb la incorporació de les esmenes estimades que es detallen al punt segon, i d’acord 
amb el redactat que consta en l’apartat Quart de la Relació de Fets d’aquest acord.  

 

Cinquè. Trametre aquest acord a la Subdelegació del Govern i el Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública als efectes que es disposen en els articles 65 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 65.3 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de 
les entitats locals. Un cop transcorreguts quinze dies, publicar íntegrament al BOPB el 
contingut de les modificacions i posteriorment una ressenya d’aquesta publicació al 
DOGC. 
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Sisè. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment del que preveu l’article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 

Setè. Facultar l’alcalde per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats 
amb aquest assumpte, per tal de  garantir l’efectivitat de l’acord.  

 

El Sr. Morales diu que ara toca l’aprovació definitiva del reglament del registre 
municipal d’entitats, després de les al·legacions. Quant a la vessant política, diu que les 
al·legacions que s’han acceptat són les del Partit Demòcrata, que eren molt senzilles 
sobre qüestions formals. Diu que el que no comparteixen és la petició d’aturar tot el 
procediment, i que ells creuen que és important que les entitats disposin d’una eina com 
el reglament del registre municipal d’entitats en marxa, perquè és un dels dèficits que no 
tenien fins ara, i que el fet de tenir una estructura tècnica estable a l’àrea de Cultura és 
un primer pas per permetre normalitzar les relacions amb totes les entitats de manera 
formal. 

Quant a la CUP, diu que no han pogut acceptar les al·legacions que feien, ja que totes 
anaven en la línia de reconèixer i donar empara als col·lectius no formals. Diu que en 
aquest punt els agradaria comentar que ells sempre han volgut donar acollida i emparar 
totes aquelles iniciatives, encara que no tinguessin al darrere una entitat formada i 
registrada jurídicament sense ànim de lucre, perquè creu que s’han d’incentivar les 
iniciatives i les activitats socials que tenen un interès comunitari. Diu que això 
administrativament no havien trobar com fer-ho, i que després de les diverses reunions 
amb tots els grups no s’havien posat sobre la taula les propostes que els permetessin 
trobar un encaix a la situació, i que amb les propostes que fa, la CUP dona una pista, 
emparant-se en el reglament del Masnou.  

Diu que quan han mirat el que posava al reglament de participació ciutadana del 
Masnou i n’han parlat amb l’equip de govern, que els han explicat que ells poden 
regular els col·lectius perquè en el seu reglament prèviament han definit què és un 
col·lectiu no formal i quins drets i deures tenen. Diu que en aquest sentit no poden 
acceptar les al·legacions de la CUP, tot i que sempre han mirat de posar les facilitats per 
tothom qui volgués dur a terme una iniciativa comunitària, com el 15M, els indignats, 
“Preservem la Cisa”, els CDR, amb material municipal, que sempre hi ha hagut la 
manera que hi fos, i diu que com que això encara no pot ser possible el que fan és 
aprovar el reglament del registre municipal d’entitats que els permeti construir un 
registre d’entitats formalitzat, i no haver d’estar demanant cada vegada la informació, 
que tots els serveis de la casa puguin accedir a la informació de les entitats i fer molt 
més fluida i senzilla la relació entre l’ajuntament i les entitats, que fa falta, i proposen 
llegir una declaració dels diferents grups, acordada i perquè constés en acta, que 
expressa la intenció dels grups que s’hi afegeixen a, a partir del mes de setembre, donar 
pas al reglament del participació ciutadana per donar cabuda als col·lectius no formals, 
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mentre que reafirma la voluntat política d’interferir en cap iniciativa social que tingui un 
interès comunitari. 

 

 

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

 

Hem de dir com a cas curiós, que se’ns estimen dues al·legacions de les 4 de vam 
presentar, tot i això continuem pensant que tenim raó en la resta de propostes i que 
caldria incorporar-les per millor concreció jurídica. 

 

De les dues que se’ns estimen, hi ha la de l’aportació del pressupost anual, que és 
d’obligat compliment normatiu i s’avien oblidat... i la del període màxim de 
comunicació de la inscripció en el Registre municipal, que normativament es de 15 dies 
però que incomprensiblement es va posar de 20 dies. Bàsicament son requisits que 
obliguen a l’Ajuntament, i no s’havien previst, però be, ja està acceptat... 

 

El que no veiem clar i demanem al Regidor que ho expliqui, es perquè vol fer aportar a 
les entitats les actes fundacionals de les associacions... això no està previst i ho afegeix 
sense motiu real... La norma, preveu identificar les persones que ocupen els càrrecs 
directius en l’actualitat, previst a l’art. 236.4.c) del RD.2568/1986 de 28 de novembre 
del ROF Reglament d’Organització i Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Municipals. Aquí no demana, i per tant no ha de ser requisit, aportar l’Acta fundacional 
de l’Entitat, només cal el nom de les persones que ocupen càrrecs directius,  

 

La norma, no remet a recopilar dades històriques, que a més porten noms i DNI de 
persones que potser ja no hi son o no estan vinculades a les associacions i que el fet 
d’aportar-ho sense el seu consentiment, pot ser una vulneració de la Llei de protecció de 
dades de caràcter personal.  

 

I aquest, és un altre punt que no s’accepta de les al·legacions presentades... mentre es 
tramitava el Reglament municipal va entrar plenament en vigor la norma europea de 
tractament de dades personals, per això, diem, que en l’art. 3.4.d) del Reglament, que 
inclou la cessió de dades a tercers sense concretar: 

d) Cedir les dades sempre que la legislació de caràcter general ho permeti o 
quan una normativa específica així ho exigeixi. 

Aquest redactat, actualment és incomplert, ja que des del 25/5/2018, de l’entrada en 
vigor del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 
de 2016, relatiu a la protecció de dades, es obligatori el permís previ de caràcter exprés, 
i s’ha de donar un consentiment clar i positiu per cedir les dades, ja que desapareix el 



 
 
Àrea de serveis generals i econòmics  
Secretaria  

 

 

31 

 

consentiment tàcit i per tant caldrà una acció afirmativa en aquest aspecte, en referència 
a associats i membres nominals de les juntes directives de les entitats, i si es el cas de 
les actes fundacionals de les entitats. Per tant caldrà adaptar aquesta normativa d’obligat 
compliment al Reglament municipal que actualment no ho contempla. 

 

Per tant demanaria al Regidor que també s’expliqui del perquè no inclou aquesta norma 
d’obligat compliment i quina finalitat valora pel fet de no incorporar-la. 

 

Per últim, en el Reglament proposat, i concretament en l’art. 4.2, contempla com a 
tractament d’entitat, a les seccions o grups dins d’altres entitats, la qual cosa, no és 
possible amb el redactat actual, ja que aquesta tipologia sense número d’identitat fiscal 
específic, no es contempla en l’art. 2.1 de l’esmentat Reglament. 

 

Si no és una entitat o associació inscriptible, no es pot inscriure i no compleix els 
requisits exigits a la resta d’entitats, fins hi tot, no pot aportar la documentació 
específica requerida, ja que no és del seu àmbit específic. I en cas d’acceptació, 
s’incorreria en una duplicitat associativa, pressupostària i fiscal, que no queda reflectida 
en el propi Reglament. 

 

Per tant, s’hauria d’incloure a l’art. 2 i reescriure a cada àmbit de l’articulat la 
particularitat del registre de seccions d’una entitat o associació.   

 

Per això entenem que amb aquestes mancances que son evidents, no es pot aprovar 
aquest Reglament proposat i demanem que quedi avui la moció sobre la taula, per tal 
que s’estudiï la incorporació de les propostes o es suspengui definitivament l’aprovació 
inicial del Reglament del Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament de Vilassar per 
les causes expressades, per no estar ajustat a l’art. 236.4. del ROF RD. 2568/1986,  
perquè no compleix amb la normativa del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament 
Europeu relatiu a la protecció de dades i perquè es incongruent el redactat actual amb la 
inclusió efectiva de seccions d’entitats i associacions, que no es contemplen a l’art.2 de 
les inscripcions admeses. 

 

De continuar sense modificar-ho, ens veurem obligats a votar en contra.” 

 

La Sra. Álvarez diu que és veritat que des de l’ajuntament es recolza els col·lectius amb 
la cessió de material i altres coses, i que per tant, li sembla que el govern també creu que 
és important que els col·lectius estiguin representants al reglament del registre 
d’entitats. Diu que ells creuen que seria important deixar la moció sobre la taula perquè 
si perquè els col·lectius estiguin dintre d’aquest registre primer s’ha de modificar el 
reglament de participació ciutadana i definir què és un col·lectiu, no té sentit aprovar el 
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reglament, modificar-ho al setembre un cop definits els col·lectius, i després tornar a 
modificar el reglament. Creu que per dos mesos potser valdria la pena deixar la moció 
sobre la taula, modificar el reglament al setembre i presentar un únic reglament. Proposa 
deixar-ho sobre la taula, encabir els col·lectius al reglament i presentar un únic 
reglament. Diu que si no és així hi votaran en contra.  

 

La Sra. Martín-Moreno diu que si s’està aprovant un reglament en què es demana que 
es registrin les entitats i se’ls demanen certs requisits, diu que no li sembla normal 
aprovar això perquè hi hagi col·lectius que no compleixin els requisits del reglament i 
puguin tenir les mateixes oportunitats que la resta. Diu que és una incoherència total, 
que ho va dir i que ho manté, ja que no es pot tenir persones i col·lectius amb els 
mateixos drets, i que no entén com el govern no ho veu. Diu que encara que hi hagi 
col·lectius que demanin les mateixes coses, no se’ls poden donar, i que si això s’inclou 
hi votarà en contra. 

 

 

 

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

 

“Si volem un poble actiu hem de generar les condicions per permetre les entitats fer les 
seves activitats i un reglament és una eina per facilitar-ho. Ens reiterem en que creiem 
convenient incloure els col·lectius no formalitzats, que en el transcurs de la seva 
vigència, tenen l’activitat com qualsevol entitat. Si la dificultat radica en que el 
Reglament de Participació no ho contempla, aquest es pot adequar a les necessitats. 
Proposem deixar la proposta sobre la taula i que ens posem a treballar al setembre, per 
poder-la aprovar de forma definitiva.” 
 
El Sr. Morales diu al senyor Cusidó que no és cert el que diu, que ells van presentar una 
proposta de reglament on volien que el poble fes el que fan molts altres municipis, que 
és posar un vídeo i poder gravar els plens municipals, perquè no calgués estar amb un 
munt de papers amunt i avall, però que alguns regidors volen anar amb papers i 
fotocòpies tota l’estona, que ara costa molt més el tema de les actes, que no ho poden 
tenir en vídeo per mirar d’agilitzar, i que cada ple va dient que el govern ho entorpeix, i 
que no és veritat, sinó que és ell qui ho fa. 

Diu que no han oblidat demanar el pressupost anual de les entitats, que vam fer tres 
reunions del reglament on s’explica el que hi ha, es mira de tirar endavant i ja està, però 
que si la intervenció després és en aquest to, demana explicar-ho tot. Diu que ja hi havia 
la proposta de demanar el pressupost anual de les entitats, i que es va retirar perquè ho 
va demanar el regidor del PDeCAT, que després fa una al·legació dient que el govern 
ho ha oblidat i que ho posin.  
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Quant a l’acta fundacional de les entitats, diu que no es pot explicar perquè hi ha una 
frase que s’ha estat discutint durant tres reunions, que a ell se li havia passat per alt i que 
considera que és irrellevant en comparació amb poder aprovar un reglament municipal 
d’entitats, i creu que hi ha hagut temps de sobres. Diu que no s’incompleix cap llei de 
protecció de dades, que l’ajuntament té una assessoria legal de protecció de dades, i que 
es va posar al dia just abans d’aquesta qüestió, que algun dia ha demanat alguna 
documentació susceptible de vulnerar la llei de protecció de dades i que els serveis 
jurídics no l’han facilitat fins que es podia garantir que es complia aquesta llei.  

Diu que queda molt de camí per fer perquè la llei és molt rigorosa, complexa i que 
necessita d’un període d’adaptació, s’està fent, però que com que és una llei i està per 
sobre d’un reglament, i hi ha dues frases que es van començar a discutir al mes de 
febrer, i que per tant no estava al dia al juny, i que es formulen diferents a la llei de 
protecció de dades, l’assessoria legal de l’ajuntament ho adaptarà, però que un 
reglament municipal no pot vulnerar una llei superior, perquè la llei és el que preval. 

Quant a les seccions, diu que és una qüestió d’interlocució, que s’inscriu l’entitat grossa 
però que per a determinades finalitats hi pot haver més d’un interlocutor, que el 
president de l’entitat parlarà amb l’ajuntament per a les qüestions generals de l’entitat, i 
així amb tothom.  

Pel que fa a la CUP, diu que estan d’acord en el fons, i quant a desplegar un 
procediment administratiu per crear un reglament del registre d’entitats, va molt bé 
guanyar aquests mesos per després poder anar desplegant la resta, i que el govern 
municipal és partidari de tirar endavant. Diu que si la informació per poder fer l’encaix 
els hagués arribat abans es podria ja haver portat en paral·lel, però que com que no ha 
sigut així, al setembre s’engegarà el procés per donar cabuda als col·lectius. Diu que 
estan d’acord amb la majoria del reglament i demana que el sentit del vot fos un altre, 
però que creuen que pel que implica de procediment administratiu, d’arxiu i de tràmits, 
s’hauria de poder començar ja amb el registre d’entitats, que requereix un temps 
burocràticament, i que seria un salt endavant per a les entitats, per normalitzar molts 
procediments a l’hora de relacionar-se amb l’ajuntament, i interpel·la el Partit 
Socialista. 

Quant al Grup Popular, li demana llegir els textos, perquè quan el Partit Popular diu que 
se li vol donar els mateixos drets a les entitats i als col·lectius, diu que no és així, que 
mai s’ha dit això, i reitera que el que es vol és no aturar l’activitat i cap iniciativa social 
i comunitària, sigui quina sigui la direcció en què vagin, exceptuant les xenòfobes, 
racistes, cultura d’odi, etcètera, que seran aturades totes, però sí les que siguin socials, 
de llibertat d’expressió, a les que se’ls donarà empara, els agradin o no, i manifesta que 
aquesta és la diferència entre el PP i el govern. Diu que l’ajuntament, que és de tots, els 
ha de poder donar cobertura, encara que no tenen els mateixos drets que una entitat 
legalment registrada, que s’inscriu en el registre municipal d’entitats, regulat pel 
reglament, i que pot accedir a subvencions, se’ls poden cedir locals, arribar als acords 
que calgui, i que té drets i deures, com totes les entitats i persones jurídiques.  

Explica que si un grup de persones grans pel que sigui es volen expressar cada dilluns a 
la plaça, se’ls pugui deixar les taules i les cadires. Diu que això és el que estan dient, i 
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que mai rebran una subvenció, però que si un grup vol reunir-se en un lloc, que no hagi 
de muntar uns estatuts per poder reunir-se en un espai que també és seu, perquè els 
espais municipals són de tots. Diu que no són mateixos drets, però sí donar empara a 
totes les iniciatives, que en el municipi hi ha un gran volum d’entitats i que treballen 
molt cada dia. Diu que als col·lectius que vulguin convertir-se en entitats ells els 
ajudaran, perquè també creu que no s’ha d’anar sent col·lectiu per sempre si la finalitat 
social té una durada raonable. Demana que no es diguin coses que no són, perquè se 
n’ha parlat en moltes reunions i que això ja se sap. 

 

El Sr. Cusidó diu literalment: “Sí. Qui diu coses que no són també ets tu, eh?, perquè hi 
ha coses que cauen pel seu propi pes. Nosaltres, una de les coses que sempre hem tingut 
en compte és els pressupostos. Vull dir, a tot arreu, tant al municipal com al de les 
entitats com als de qualsevol lloc en què hem estat, sempre procurem que la part 
econòmica estigui ben detallada i ben complimentada, perquè nosaltres ens preocupem 
que els diners s’administrin bé i fer tot el possible perquè això sigui realment controlat i 
que no hi hagi cap problema en aquest sentit, econòmic.  

Per tant, dir-te, una altra cosa que també has dit abans, que de reunions es van fer tres, 
però les vas tancar sense haver arribat a un acord. De bones a primeres convoquem..., 
ens va venir en el ple l’aprovació inicial. No havíem tancat els acords, estàvem a mitges 
–això, si mal no recordo, estàvem al febrer o una cosa així– i no estava tancat, i tu vas 
decidir de bones a primeres «ho porto al ple, s’aprova inicialment i ja tirarem milles». 
Per tant, en cap moment havíem donat per acabades les reunions que havíem fet, eh? 

I pel que fa al que és les seccions o grups, li passa el mateix que als col·lectius no 
formals, que hauria d’estar definit, perquè el que t’estic dient és que en no estar definit 
en l’article segon, no està encaixat dintre de l’estructura del que és una secció, perquè 
s’està tractant una secció com si fos una entitat amb el redactat que hi ha actual. I el que 
t’estic dient és això, el que passa és que no t’ho has mirat. Perquè a més a més, la 
contesta que m’heu fet a les al·legacions diu: «No entenem... No l’entenem perquè no 
l’entenem.» Clar, si et mires la contesta d’això: «No l’entenem, per tant, no la 
contestem.»  

Era el mateix, per aclarir-t’ho, que li està passant als col·lectius no formals: que s’ha de 
fer la redacció del que és una secció o un grup, i que aquell pressupost no serà el 
pressupost de l’entitat sinó que serà el pressupost única i específicament del grup o de la 
secció, i que per tant, encara que sigui el mateix NIF tindrà aquestes particularitats, i tot 
això s’ha de definir en l’article segon.  

En tot això hem dit el mateix que hem dit fins ara: que si ho vols tirar endavant, tira-ho 
endavant, però nosaltres hi votarem en contra. Ens sembla més correcte, i a més a més 
recollim també el que diu la Teia, deixar-ho per al ple de setembre, intentar posar-ho tot 
plegat a dintre, fer una altra revisió, acabar de seure un altre dia, acabar de tancar les 
reunions aquestes que no es van tancar i es van portar a l’aprovació inicial, i a veure si 
d’una vegada per totes traiem ja el punyeter reglament aquest, perquè la veritat és que 
porta història. És veritat, porta història, i tu sembla que busquis aquí tres peus al gat, 
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perquè si no recordo malament, en aquestes primeres reunions insisties molt en distingir 
els col·lectius que són de Vilassar, amb gent de Vilassar, dels col·lectius que són de fora 
o gent que fa activitats de fora. No sé, hem vist com si al darrere d’això hi hagués 
alguna capacitat de voler controlar coses que no estan..., no seria correcte, no? Per tant, 
això avançat en tres reunions, exactament, i caldria acabar de pinzellar-la i fer-la 
correcta. Nosaltres ho entenem així, vull dir, tu mateix, fes el que vulguis, teniu majoria 
absoluta i podeu fer el que vulgueu.” 

 

La Sra. Álvarez diu que la CUP hi votarà en contra perquè per a ells aquest reglament 
no està complert perquè falta el tema del col·lectiu, però que un cop s’incorpori i es 
defineixi, en les dues coses votaran a favor. Diu que totes les seves al·legacions han 
anat referents a aquest tema, i que per a ells és important que hi tinguin cabuda, que el 
govern també ho està manifestant i que per tant no estan tan lluny. Reitera que per a ells 
el reglament ara està incomplet i que hi votaran en contra, encara que s’ofereix a 
treballar perquè estiguin inclosos, perquè per a ells és important que hi siguin. 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que ella sap llegir, que té els apunts del dia de la 
informativa, que sempre ho fa, i que es va dir que tindrien els mateixos drets. Diu que 
ella va dir que es deixés el reglament que hi havia i que es fes un a part per als grups no 
formals, i que es fes un reglament per a ells, i que ella ho manté. Reitera que no es 
poden ficar els col·lectius amb les entitats, que es podrien deixar les entitats tal com 
estan, votar les al·legacions, i després fer un reglament per als grups no formals, perquè 
si no es barreja tot. Reitera que millor aprovar el que hi ha, reunir-se al setembre i 
acordar un reglament per als grups no formals.  

 

La Sra. Bosch diu literalment: “No, de fet, sí que té raó el regidor quan diu que li fem 
fer la declaració i ara diem que no. No ho teníem pendent, nosaltres, o previst, diguem-
ne, i té raó, coincidim amb el que diu el senyor Cusidó: que ens pensàvem que aquest 
reglament estava pendent de poder solucionar aquest tema dels col·lectius no formals, 
perquè des del principi tots els grups, o la majoria de grups, ja ho van posar sobre la 
taula. 

Ho vam comentar amb el nostre grup i van dir que no, que nosaltres no ho podíem tirar 
endavant, que semblava que ho tiràvem endavant en fals. Per tant, no li donem suport 
per això.” 

 

El Sr. Morales diu que la majoria absoluta no és un regal, es guanya i té el mateix dret i 
valor voti qui voti, i que a ells no els fa cap mena de por. Diu que ells sempre 
prefereixen poder acordar les coses amb tothom, però que si no es volen acordar ells sí 
que volen avançar i ho tiren endavant. Manifesta que estendran la mà a seguir en la línia 
que deien, emparant els col·lectius no formals fins que se’ls pugui donar formalment 
una cabuda, definint què és un col·lectiu no formal en el marc del reglament municipal 
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de participació ciutadana, però que ells aposten per tirar-ho ja endavant. Diu que al 
setembre s’hi tornaran a posar i aniran perfeccionant-ho. 

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 7 vots a favor dels regidors d’ARA 
VILASSAR i 5 vots en contra dels regidors del PDeCAT, CUP, PP i PSC. 

 

 

5.- Moció de les entitats locals de l’ANC i del CDR, oberta a totes les entitats, 
partits i associacions que s’hi vulguin adherir, per nomenar la rotonda d’entrada 
al poble com a “Plaça de l’1 d’octubre”. 

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2018000058 

 

Proposta presentada per: PDeCAT 

 

Assumpte 

Moció de les entitats locals de l’ANC i del CDR, oberta a totes les entitats, partits i 
associaciona que s’hi vulguin adherir, per nomenar la rotonda d’entrada al poble com a  

 

Relació de fets 

L’ANC i el CDR, que conformem part del teixit associatiu de Vilassar de Dat, fidels 
amb el nostre  compromís democràtic i de rebuig total a qualsevol forma de repressió i 
de limitació dels drets civils i polítics de qualsevol ciutadà,  

M A N I F E S T E M: 

Que el passat 1 d'octubre de 2017 els vilassarencs i vilassarenques, de la mateixa 
manera que la resta de ciutadan@s de Catalunya amb dret a vot, vam ser cridats a 
exercir el nostre dret democràtic a participar en un referèndum per decidir sobre el futur 
polític de Catalunya. 

Que aquell dia una àmplia majoria de vilassarencs i vilassarenques vam decidir exercir 
el nostre dret democràtic de sufragi passiu, i seguint el mandat del Parlament de 
Catalunya, vam acudir als corresponents col·legis electorals a efectes de dipositar el vot, 
malgrat les amenaces d’intervenció directe per part del Govern Espanyol, del Tribunal 
Constitucional i del TSJ de Catalunya.  

Que les autoritats de l’Estat van considerar que el referèndum s'havia d'aturar utilitzant 
tots els mitjans al seu abast, incloent la violència psicològica prèvia així com també 
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existint certs indicis que els cossos i forces de seguretat de l’Estat poguessin acabar 
emprant la força física contra la població civil.  

Que davant l’amenaça real d’intervenció de les forces i cossos de seguretat de l’Estat 
per aturar per qualsevol mitjà la normal celebració del Referèndum, els vilassarencs i les 
vilassarenques ens vàrem organitzar per poder garantir el normal desenvolupament de la 
jornada electoral. En aquest sentit, els veïns i veïnes de Vilassar vam celebrar tota mena 
d’activitats lúdico-festives entorn dels Col·legis electorals, ja des de la nit anterior a la 
celebració del Referèndum, fet que fa palesa una vegada més, l’evident capacitat 
d’autoorganització d’un poble unit, alegre i combatiu.  

Que és un fet irrefutable que l'1 d'octubre de 2017 és un dia que quedarà gravat a la 
memòria de milers de vilassarencs i vilassarenques, i de milions de catalans, com a 
conseqüència de la brutalitat de l’actuació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat – 
Policia Nacional i Guàrdia Civil -. Les imatges de la violència extrema emprada per 
forces policials i militars espanyoles contra la població civil indefensa, desgraciadament 
quedaran guardades per sempre més en la nostra memòria. 

Que malgrat la violència gratuïta de la Policia espanyola, el poble de Catalunya en 
general, i de Vilassar en particular, en comptes de rendir-se, vam decidir continuar 
mantenint els col·legis electorals oberts per tal que tothom que volgués, pogués 
dipositar el seu vot a les urnes. Va ser un acte de dignitat, de protesta i de manifestació 
de la voluntat democràtica que impregna el nostre poble i que destil·la el nostre tarannà 
com a catalans.  

Per tot això i per fer un acte de reconeixement per la memòria dels veïns i veïnes de 
Vilassar de Dalt que vam viure aquell fatídic dia, coartats dels drets i llibertats 
fonamentals, demanem al Ple, que l’actual rotonda d’entrada de “Can Maians” sigui 
anomenada “Plaça de  l’1 d’Octubre”. La proposta de l’espai ens sembla la indicada per 
la proximitat amb un dels Col·legis electorals –Escola Francesc Macià- que per la seva 
situació a l’entrada del poble hauria pogut ser un dels primers objectius per part dels 
cossos de seguretat el proppassat 1 d’Octubre, com va passar en altres poblacions, i 
perquè a l’actual rotonda d’entrada de Can Maians hi ha instal·lat un monument 
dissenyat pel nostre gran artista local, Sr. Josep Canals, fill d’un dels molts represaliats  
per part del Règim Franquista per un fet tan lloable com és lluitar per la democràcia. 

Per aquest motiu, Les entitats ANC i CDR, que en bona part representem el sentit d’una 
amplíssima part dels vilassarencs i vilassarenques, volem que aquesta porció de jardí 
sigui un punt de trobada de llibertats, amb l'estelada presidint la lluita com a poble; 
l’escultura d'en Josep Canals com a símbol de la nostra cultura;  i el nom de “Plaça de 
l’1 d'Octubre”, com a homenatge a la democràcia. 

Entenem que aquest espai, és el més adequat per poder mantenir aquest record i retre 
aquest homenatge que pretenem, als vilassarencs i vilassarenques que vam defensar la 
democràcia, perquè som un poble de portes obertes, de pau i acollida..., que ho volem 
continuar essent sempre i que farem el que calgui perquè així sigui, amb llibertat, 
convivència i democràcia.   
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Per la qual cosa, proposem al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Proposta d’acord 

 

1. Que s’iniciïn els tràmits administratius corresponents per nomenar la rotonda 
d’entrada al municipi, que actualment no disposa de nom oficial, com a Plaça de 
l’1 d’Octubre.   

 

El Sr. Oliva diu que ells fa temps que esperaven aquesta petició, i que els sembla 
important deixar clar la importància que ha tingut per a tots els que han participat l’1 
d’octubre. Diu que és un mandat clar de la ciutadania a la classe política, i que és un 
moviment de participació del voluntariat que ho va fer possible, i van participar més de 
4.000 vilassarencs, i que això vol dir que no és cap imposició sinó que hi ha la dictadura 
d’una minoria que no vol escoltar la majoria. Diu que el que és democràtic és que 
prevalgui l’opinió de la immensa majoria dels vilassarencs, i que per això hi votaran a 
favor. Diu que celebren la iniciativa de CDR i ANC.  

 

El Sr. Cusidó diu literalment: “Normalment, quan llegim coses d’aquestes, el que fan és 
defensar-les les persones que venen al ple, no?” 

 

El Sr. alcalde diu que ningú ha demanat fer-ho. 

 

Es dóna la paraula a la representant dels CDR i ANC per llegir la moció. 

 

El Sr. Cusidó diu literalment: “Estem totalment d’acord, ens afegim a la proposta, i a 
més a més afegeixo una cosa: a més a més, a la plaça també hi ha l’estelada col·locada 
des de fa temps, i per tant... Ens sembla que no estava allà, però ens sembla un lloc..., el 
millor lloc que es podia proposar.” 

 

La Sra. Álvarez diu que evidentment se sumen a les paraules que s’han llegit, que li 
sembla bé que la plaça es digui “1 d’octubre” perquè va ser un dia important, i que 
quedarà en la memòria de tots. Recorda que a Vilassar no es van patir agressions, però 
que altres companys i companyes sí, que aquest dia marcarà la història del país i que hi 
votaran a favor. 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que aquest dia quedarà com el dia en què es van saltar les 
lleis, la Constitució, i es celebrar una cosa il·legal, que no hi va haver violència en cap 
cos de seguretat de l’Estat, com es vol vendre, i que encara no ha vist a Puigdemont 
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anar a cap hospital a veure cap ferit. Diu que aquesta data va ser vergonyosa per a la 
majoria dels catalans, i que la societat va quedar dividida, Pregunta si volen posar 
aquest nom a la rotonda per continuar dividint la societat, i que a sobre sense passar pel 
nomenclàtor, igual que amb la plaça de la vila, a la qual van canviar el nom perquè sí, 
perquè governen només per a una part de la població. Anuncia en seu vot en contra. 

 

 

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

 

“Primer de tot voldríem un aclariment de si és la rotonda la que es vol nomenar tal com 
diu la moció, o és el tram entre les dues rotondes, com es va dir a la Informativa. 
En qualsevol cas, aquesta data forma part de la memòria més recent, de les persones que 
van votar com un acte d’heroïcitat del qual no en podia sortir cap mandat polític. Hi ha 
una gran divergència entre les paraules i la realitat. Aferrar-se al desafiament no 
condueix més que a seguir aprofundint en el malestar ja existent i que es veu agreujat 
per accions com la que es presenta en la moció. Retornar a la normalitat no vol dir que 
s’hagi d’oblidar, però tampoc donar-li més significació del que té un acte de 
desobediència. Com he dit abans, tanta gesticulació no ajuda a normalitzar la 
convivència.” 
 

El Sr. Oliva diu que quan en un referèndum vota la majoria del cens del poble, no hi ha 
divisió, que només hi ha gent que està en contra d’això per consignes que arriben de 
Madrid i intenten introduir la divisió a la comunitat. Diu que un acte democràtic no 
divideix, sinó que cohesiona i més amb aquests nivells de participació. 

Diu que la plaça no es va canviar, sinó que el que s’ha fet és un acte de recuperació de 
la memòria històrica, que es va eliminar a trets. Diu que posar la placa de “Plaça de la 
República” vol dir posar la història en el seu lloc, i que el nom continua sent plaça de la 
vila. Demana no manipular els fets perquè ja s’ha explicat diverses vegades. Recorda 
que la van treure a trets i no per votació democràtica, i que s’ha reposat amb la força 
dels vots de la democràcia, expressada a les urnes. Diu que en el seu moment es va 
anomenar “Plaça de la República” perquè l’ajuntament ho va votar, i que es va reposar 
democràticament, amb el suport de la immensa majoria dels grups municipals. 

Explica que no es por qualificar una consulta democràtica on hi ha hagut un mandat tan 
clar de la ciutadania com a acte de desobediència. Diu que l’important és la voluntat 
d’autodeterminació del poble de Catalunya a favor de tenir estat propi, que és el que 
s’ha estat negant des del nacionalisme espanyol. Reitera que l’1 d’octubre va ser un acte 
immensament col·lectiu de reafirmació de la voluntat de tots, que la desobediència està 
en funció de la voluntat del govern de Madrid, i que si s’hagués negociat ara tindrien un 
referèndum legal reconegut arreu, que és el que es demana. Diu que si hi ha tanta divisió 
el millor és fer un referèndum legal i reconegut per tothom.  
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La Sra. Álvarez diu que no sabia si contestar la senyora Martín-Moreno, però diu que ho 
ha de fer, i li retreu que digui que el dia 1 d’octubre no hi va haver agressions per part 
de la Policia. Li demana si no ha vist les imatges, i que ella té companyes que han patit 
aquestes agressions. Quant a dir que Puigdemont no els va anar a veure, diu que a ella li 
faria vergonya dir això, i dir que la Policia no va agredir gent que volia fer un 
referèndum, i que cansa el discurs que els que volen una república catalana divideixen 
el poble, i que no és cert i s’ha demostrat que són gent pacífica. Li demana que no 
menteixi més, que ells no agredeixen ni divideixen, i que amb aquests arguments es 
fereix gent que va patir agressions.  

 

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

 

6.- Rebuig de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt a la decisió de l’Audiència 
Provincial de Navarra sobre el cas de “La Manada” que deixa els condemnats en 
llibertat provisional. 

 

El secretari llegeix la moció que és tenor literal següent: 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2018000059 

 

Moció presentada per: DIVERSOS GRUPS 

 

Assumpte 
Rebuig de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt a la decisió de l’Audiència Provincial de 
Navarra sobre el cas de “La Manada” que deixa els condemnats en llibertat provisional. 
 

Relació de fets 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt rebutgem contundentment la providència de 
l’Audiència Provincial de Navarra sobre el cas de “La Manada” que deixa els 
condemnats en llibertat provisional amb una finança de 6.000 euros. 
 
Aquesta nova decisió judicial és, com ja ho va ser la sentència dictada també per de 
l’Audiència Provincial de Navarra, un greuge cap a totes les dones i suposa una 
legitimació de la violació que posa en una posició de total desempara a totes les dones 
supervivents d’aquesta situació. La decisió de l’alliberament de La Manada evidencia 
com el masclisme perdura i com la seguretat de les dones és inexistent. 
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La sentència condemna per abús sexual i no per violació els fets que van passar durant 
les festes dels San Fermines del 2016. No es té en compte la intimidació, l'actuació 
grupal ni la vulneració de la intimitat. Ara, a més la providència determina la llibertat 
provisional dels condemnats amb el pagament de 6.000 euros. 
 
És evident que el sistema judicial no empara a tota la ciutadania i ha sortit a la llum el 
biaix patriarcal que la perverteix i que encara la fa més injusta per les dones. Crea un 
precedent d’impunitat i desacredita la versió de la víctima posant al centre del debat la 
forma d’actuació de la dona que pateix la violència i no pas de les persones que 
l’exerceixen. Cal que ens matin o ens fereixin per demostrar que és una violació? 
 
No és No! Cap violació és justificable o interpretable. Prou impunitat! 
 
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. Instar el Congrés dels Diputats i el Senat a impulsar una revisió del Codi Penal que 

incorpori la perspectiva de gènere per tal que s’eviti l’existència d’interpretacions 
arbitràries i que es basen en estereotips de gènere, que acaben portant a sentències 
amb un clar biaix masclista.  
 

2. Posar de relleu que enguany, a Catalunya, la Llei 5/2008 del 24 d’abril del Dret a les 
Dones a Erradicar les Violències Masclistes fa deu anys i segueix garantint un 
conjunt de drets per restituir el projecte de vida de les dones en situació de violència 
masclista.  

 
3. Animar a totes les persones compromeses amb la causa feminista a seguir mostrant 

el seu rebuig a la sentència i a l’alliberament provisional dels condemnats i el seu 
suport a les dones supervivents de les violències masclistes perquè volem ser lliures 
no valentes. L’Ajuntament seguirà actuant per impulsar accions en aquest sentit. 

 
La Sra. Álvarez diu que se sumen totalment a la moció i que això dona via lliure als 
agressors sexuals a fer el que els doni la gana, perquè saben que paguen 6.000 euros i 
tornen a sortir al carrer. Li sembla vergonyós el que està passant, i que cada vegada més 
surten a la llum més violacions en grup. Dona el seu total suport a la moció. 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que el PP també s’adhereix a la moció, que no és no, i que 
arribarà un moment en què les filles no podran sortir al carrer, que si no es defenen no 
és violació, i si es defenen, les maten. Reitera la seva adhesió, i demana pensar  en el 
trauma de la noia que ha estat violada, que veu com els violadors estan al carrer i ella ha 
quedat com a mentidera.  

 

La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent: 
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“El nostre Grup s’afegeix a la moció. 
Al segle XXI, la meitat de la humanitat continuem essent assassinades, violades, 
colpejades, vexades en la nostra vida privada i pública amb un sistema que no ens 
defensa, que no ens reconeix com a ciutadanes de ple dret.  
Calen dons polítiques d’igualtat, la formació de la judicatura per aplicar el marc legal 
amb visió de gènere i acabar amb sentencies que fomenten la revictimització de les 
dones agredides, la impunitat dels agressors, el masclisme i la cultura de la violació. 
Voldríem afegir la nostre solidaritat col·lectiva amb totes les dones i noies víctimes fent 
nostre també el lema “Volem ser lliures, no valentes”, i donem suport a les 
mobilitzacions de tots els moviments feministes contra la nova decisió judicial i al 
mateix temps demanem a aquest Ajuntament d’organitzar una campanya informativa 
per fomentar la participació, donant especialment veu a les dones feministes del 
municipi.” 
 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat de 12 regidors. 

 

7.- Informar sobre l’aprovació del Pla Local de Joventut. 

 

S’informa de l’aprovació del Pla Local de Joventut que el regidors han pogut consultar 
a l’expedient del Ple. 

La Sra. Lloret diu que s’informa de l’aprovació del Pla local de joventut, que posa punt 
i final als mesos de planificació en tot l’àrea, que des de juliol de 2017 ha estat 
treballant en aquests documents. Diu que d’aquest pla es va informar el ple passat, i que 
avui s’informa del Pla local de joventut. 

Diu que aquest pla agafa des dels 16 anys, o una miqueta més, tot i que hi ha un pla que 
treballa més específica l’adolescència, però que hi ha algunes línies d’acció que són 
continues en aquest cicle de vida, i que també queden reflectides en el  
Pla local de joventut, en aquesta franja d’edat dels 16 als 30. 

Diu que s’ha de tenir en compte que al municipi aquesta franja d’edat suposa un 12,8 
per cent de la població, que hi ha una tradició d’associacionisme i participació 
remarcable, que són el present i el futur del municipi, i que tenen unes necessitats 
específiques, sent imprescindible que des de l’ajuntament i la regidoria es treballin i es 
desenvolupin aquestes polítiques juvenils.  

Diu que aquest pla s’acull als reptes del pla de joventut d’àmbit nacional, amb els reptes 
d’aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut, en la trajectòria laboral, en 
la transició domiciliària, promoure la vida saludable, avançar cap a l’autonomia, 
desenvolupament personal i participació col·lectiva, universalitzar la cultura entre la 
població juvenil, treballant perquè l’oferta cultural correspongui a objectius 
cohesionadors, i avançar cap a un nou model de societat cohesionada, vertebrada 
territorialment, sostenible i novadora en les formes d’organització col·lectiva.  
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Diu que igual que en el pla que es va presentar el ple passat, també es garanteix la 
transversalitat, s’ha recollit diversa informació i s’ha treballat amb les diferents àrees, i 
hi ha un salt qualitatiu important en el que fa al treball de diagnòstic, ja que es va 
demanar suport a la  Diputació i de la mà dels tècnics i sociòlegs s’ha pogut fer una 
diagnosi molt exhaustiva i detallada de la realitat juvenil al municipi, així com treure 
partit de la participació juvenil, i a partir d’aquí poder adaptar els programes i afegir-los 
les novetats per als propers quatre anys, amb el vistiplau dels joves que ara són els que 
reben aquest pla i les seves accions.  

Explica que el document té dues parts, la de diagnosi, començada al juliol amb la 
Diputació i la Fundació Pere Tarrés, i la part d’elaboració i redacció del pla, que amb els 
tècnics i tot el conjunt de propostes recollides en aquest treball de diagnosi i amb els 
joves del municipi, es van definir les diferents accions per als propers anys, tenint en 
compte projectes nous que es podran anar desenvolupant a partir de la tardor. 

Diu que ells tenen dos àmbits molt definits, com és el tema de la cohesió social, que a la 
vegada té dos eixos, el de la vivència sociocultural i el de cultura participativa dels 
joves, i que encara que s’hagi acabat amb la part de planificació, i que és un document 
viu i adaptable a la realitat juvenil i les coses que poden passar en aquests quatre anys, 
sempre la participació com a eix principal per anar reforçant. Explica que també hi ha 
tot el bloc d’autonomia, on es contemplen les polítiques per a edats més avançades, que 
els seus objectius són sobretot inserir-se en el mercat laboral i poder oferir totes 
aquestes facilitats i eines per a la seva autonomia, i també quant a habitatge i mobilitat, 
així com els hàbits saludables, i diu que encara que es van desenvolupant programes de 
salut, també s’han d’anar reforçant coses que es van detectant segons la realitat del 
moment, amb campanyes que puguin ser efectives i implicant-los en la seva preparació i 
desplegament. 

Explica que són 19 programes, que cadascú té els seus subprogrames i accions 
específiques, moltes noves, que esperen que es puguin anar desplegant en aquest any 
que queda de mandat, i que qui vingui a continuació pugui liderar-ho i continuar 
apostant per les polítiques juvenils al municipi.  

Diu que no és un document exclusivament tècnic i que s’aparca en un calaix, sinó que 
els joves també l’han de conèixer per poder participar des del minut zero, i que per tant, 
a la tardor, amb el nou curs, miraran de presentar-lo i donar a conèixer totes aquestes 
accions, que és una de les coses que queden recollides en aquesta diagnosi, i que molts 
dels joves participen en el servei però no són conscients que són del servei de Joventut, i 
s’ha de trobar aquesta manera d’acabar de comunicar-se amb ells perquè coneguin tot el 
que se’ls ofereix al municipi i tot el poder que tenen de decisió si participen en aquests 
espais per decidir i transformar, conjuntament amb l’Administració. 

 

El Sr Cusidó a la seva intervenció literalment diu el següent: 

“Ens donem per assabentats del Pla que es va aprovar per la junta de govern local del 21 
de juny, o sigui, del dia de la comissió informativa. 
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Aquesta acta, anant bé la tindrem a finals del mes de juliol, amb la qual cosa ja ens ho 
mirarem quan ho tinguem el desenvolupament de la sessió per la seva aprovació, a 
banda del contingut del document que ens vàreu enviar. 
 
Ho dic això, perquè ens ho mirarem amb més calma, i qualsevol cosa que puguem 
aportar-hi, doncs ho farem..., sempre hi quan estigueu oberts a parlar-ne amb la resta de 
grups municipals.” 
 

 

8.- Donar compte de l’acord de la Diputació de Barcelona en suport al professorat 
de l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca. 

 

Es dóna compte de l’acord de la Diputació de Barcelona en suport al professorat de 
l’IES Palau de Sant Andreu de la Barca. 

 

 

9.- 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 maig que van del número 2018AJUN000645 al 

22018AJUN000367 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria. 

 

 

2018AJUN000488  02/05/2018 2018ATFM000020 Concessió de la sol•licitud d’instal·lació 
d’una atracció o parada de Festa Major. 

2018AJUN000489  02/05/2018 2018VIUR000001 Ajut al lloguer 

2018AJUN000490  03/05/2018 2018GSEC000044 Ampliació termini de muntatge 
atraccions fira Sants Màrtirs 2018 

2018AJUN000491  03/05/2018 2018GSPE000041 Aprovació del Pla Local d' Infància i 
Adolescència 2018-2021 

2018AJUN000492  03/05/2018 2018FRAC000003 sol.licitud fraccionament plusvàlua 

2018AJUN000493  03/05/2018 2018OCOM000010 Llicència per instal·lació aèria de mitja 
tensió al camí del Mig-creuament 
autopista C32. 

2018AJUN000494  03/05/2018 2018ATFM000018 Denegació de sol.licitud per instal·lar 
atracció durant els dies de la Festa Major 
de sants Màrtirs 2018. 
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2018AJUN000495  03/05/2018 2018ATFM000013 Denegació d'insta·lació d'atracció per la 
fira d ela festa major dels sants màrtirs 
2018. 

2018AJUN000496  03/05/2018 2018OREX000002 OREX2018000002 - Arxiu procediment 

2018AJUN000497  03/05/2018 2018CDEU000001 Compensació de deutes 

2018AJUN000498  03/05/2018 2018APAD000024 Taxa Assistencia Centre Obert, 2n 
trimestre 2018 

2018AJUN000499  04/05/2018 2018ATFM000024 Denegació de la sol·licitud per col·locar 
parada per la festa major Sants Màrtirs 
2018. 

2018AJUN000500  04/05/2018 2018ATFM000004 Denegació de la sol·licitud de muntatge 
de l'atracció Simulador SRU, festa major 
dels Sants Martits 2018. 

2018AJUN000501  04/05/2018 2018ATFM000007 Denegació de la sol•licitud instal·lació 
d’una atracció a la Festa Major dels 
Sants Martitrs 2018. 

2018AJUN000502  04/05/2018 2018DECO000021 Acord incoació segons relació 
18017635. 

2018AJUN000503  04/05/2018 2018ATFM000019 Denegació de sol.licitud per instal·lar 
atracció durant els dies de la Festa Major 
de Sants Màrtirs 2018 

2018AJUN000504  04/05/2018 2018BESP000010 Sol.licitud de bestreta de nòmina. 

2018AJUN000505  04/05/2018 2018BESP000009 Sol·licitud de bestreta de nòmina. 

2018AJUN000506  04/05/2018 2017DIUR000082 DIUR2017000082 - obres sense 
llicència al c/ Ramon i Cajal, 36 bis A 

2018AJUN000507  07/05/2018 2018ADPJ000013 Aprovació pagament a justificar Festa de 
la Gent Gran 21 de Maig de 2018 

2018AJUN000508  07/05/2018 2018OREX000004 Ordre d'execució parcel·la AV. LLUÍS 
COMPANYS 3 

2018AJUN000509  07/05/2018 2018MATE000023 Cessió de material per la celebració d'un 
torneig de futbol els díes 9 i 10/6/2018. 

2018AJUN000510  07/05/2018 2018MATE000025 Material per a la Festa de Fi de Curs de 
l'escola a Can Rafart el proper 
15/06/2018. 

2018AJUN000511  07/05/2018 2018MATE000024 Material per a la celebració de la 
desfilada de gossos 2018 el dia 
13/5/2018. 
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2018AJUN000512  07/05/2018 2018PECS000092 Ajut sortides i colònies 

2018AJUN000513  07/05/2018 2018PECS000091 Ajutx activitats extraescolars i de lleure 

2018AJUN000514  07/05/2018 2018PECS000090 Ajut de colònies 

2018AJUN000515  07/05/2018 2018PECS000089 Sol·licitud colònies escolars 

2018AJUN000516  07/05/2018 2018GREC000023 PRORROGA DE LA COMISSIÓ DE 
SERVEIS 

2018AJUN000517  07/05/2018 2018ADPJ000015 Compra d'equips informàtics 
corresponents a dues tablets, dos 
impressores portàtils i dues fundes de 
màxima protecció per a la Policia Local, 
per operar amb el programa de gestió 
policial DRAG. 

2018AJUN000518  08/05/2018 2017DCEO000018 Sol·licitud inspecció final d'obra - 
devolució de fiança i declaració del cost 
real. 

2018AJUN000519  08/05/2018 2018REBE000011 RELACIÓ DE REPOSICIÓ 
BESTRETA SSTT 

2018AJUN000520  08/05/2018 2018DIUR000006 Arxiu DIUR2018000006 - obres sense 
llicència al c/ Murillo, 8 bx. 01 

2018AJUN000521  08/05/2018 2018DIUR000008 inici de procediment per obres sense 
llicència al c/ Sant Genís, 31 1r. 1a. 

2018AJUN000522  08/05/2018 2018DIUR000017 Col·locació de caseta de fusta 

2018AJUN000523  08/05/2018 2018ADMC000013 Modificació de crèdit per transferència 
entre partides de capítol I. 

2018AJUN000524  08/05/2018 2018CDEU000003 Compensació de deutes 2018 

2018AJUN000525  08/05/2018 2017DIUR000044 DIUR2017000044 - Arxiu procediment - 
obres sense llicència al c/ Rafael Riera i 
Prats, 1 

2018AJUN000526  08/05/2018 2018DIUR000013 DIUR2018000013 - Instal·lació d'un 
mòdul prefabricat d'obra a la parcel·la 
21 del polígon 9 

2018AJUN000527  09/05/2018 2018GSPE000022 Conveni cessió temporal planta baixa 
Cal Garbat 2018 

2018AJUN000528  09/05/2018 2018APRE000001 Aprovació d'una operació de préstec a 
llarg termini per import de 175.000 
euros amb la Caixa de Crèdit de la 
Diputació de Barcelona, prevista al Pla 
de viabilitat econòmica i financera del 
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grup municipal, pel període 2016 -2019. 

2018AJUN000529  09/05/2018 2018DECO000023 Proposta de sanció, segons relació 
18018409. 

2018AJUN000530  09/05/2018 2018DECO000022 Acors incoació segons relació 18017985. 

2018AJUN000531  10/05/2018 2018ALIQ000005 aprovació liquidacions abril 2018 

2018AJUN000532  10/05/2018 2018DIUR000012 Obres sense llicència al c/ Joan 
Maragall, 56 

2018AJUN000533  10/05/2018 2018DIUR000011 Suspensió cautelar i immediata d'obres 
sense llicència al c/ Nou, 30 

2018AJUN000534  10/05/2018 2018APAD000027 Taxa per Assistència al Casal del dia, 
abril de 2018 

2018AJUN000535  10/05/2018 2018APAD000026 Taxa per assistència a la Llar d'Infants 
Municipal, abril de 2018 

2018AJUN000536  10/05/2018 2018DECO000024 Acord incoació, segons relació 
18019155. 

2018AJUN000537  10/05/2018 2018REBE000012 Relació reposició Bestreta Serveis 
Socials 

2018AJUN000538  10/05/2018 2018DOPE000011 Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 

2018AJUN000539  11/05/2018 2018SCON000001 Licitació de les obres d'adaptació de la 
nau vella de Can Manyer per a ús de 
museu- 3a. fase. 

2018AJUN000540  11/05/2018 2018REBE000013 Reposició Bestreta Caixa fixa nº4 
Serveis Socials 

2018AJUN000541  11/05/2018 2018REBE000014 Reposició de bestreta de caixa fixa de 
SSTT 

2018AJUN000542  11/05/2018 2018DIUR000007 obres que no s'ajusten a la llicència 
OASS2017000166 

2018AJUN000543  15/05/2018 2018SABO000005 Incoació sancionador per abocament als 
contenidors del c/ Manuel Moreno 
(davant c/ Polls d'en Maians) 

2018AJUN000544  15/05/2018 2018SABO000006 Incoació sancionador per abocament al 
Torrent Lloveras cantonada Torrent 
Galbanya 

2018AJUN000545  15/05/2018 2018SCON000001 Aprovació Preus Unitaris Descomposats 
del “Projecte d’Adaptació de la Nau 
Vella de Can Manyer a Vilassar de Dalt 
per a l’ús de museu – Fase 3ª” 
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2018AJUN000546  15/05/2018 2018SABO000007 Incoació Sancionador per abocament al 
contenidors del c/ Sant Mateu cantonada 
c/ Cèllecs 

2018AJUN000547  15/05/2018 2018SABO000001 Incoació sancionador per abocament a la 
via pública (contenidors Camí de Can 
Pons) 

2018AJUN000548  15/05/2018 2018SABO000002 Incoació sancionador per abocament a la 
via pública (contenidor c/ Sot d'en Pi, 
14-16) 

2018AJUN000549  15/05/2018 2018SABO000003 Incoació sancionador per abocament a la 
via pública (contenidors c/ J. Salvat 
Papasseit - c/ Tarragona) 

2018AJUN000550  15/05/2018 2018GUAL000009 Canvi tributari per anul·lació de llicencia 
i conservar l'entrada de vehicles 

2018AJUN000551  15/05/2018 2018PECS000087 Ajut habitatge habitaul 

2018AJUN000552  15/05/2018 2018PECS000085 Ajut al lloguer 

2018AJUN000553  15/05/2018 2018PECS000084 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000554  15/05/2018 2018PECS000083 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000555  15/05/2018 2018PECS000082 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000556  15/05/2018 2018PECS000081 Ajut als subministraments bàsics 

2018AJUN000557  15/05/2018 2018PECS000080 Ajut al transport 

2018AJUN000558  15/05/2018 2018PECS000079 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000559  15/05/2018 2018PECS000078 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000560  15/05/2018 2018PECS000076 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000561  15/05/2018 2018PECS000077 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000562  15/05/2018 2018PECS000075 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000563  15/05/2018 2018PECS000074 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000564  15/05/2018 2018PECS000073 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000565  15/05/2018 2018APAD000025 Preu public Serveis Esportius Can 
Banus, maig 2018 

2018AJUN000566  15/05/2018 2017DIUR000079 Obres sense llicència al c/ Joan Oliver - 
Pere IV, 6 

2018AJUN000567  16/05/2018 2018GREC000015 Procés selectiu tècnic de Recursos 
Humans. 

2018AJUN000568  17/05/2018 2018PECS000097 Ajut al lloguer i subministraments bàsics 
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2018AJUN000569  17/05/2018 2018PECS000096 Ajut Subministraments bàsics 

2018AJUN000570  17/05/2018 2018PECS000095 Ajut al lloguer 

2018AJUN000571  17/05/2018 2018PECS000094 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000572  17/05/2018 2018PECS000093 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000573  17/05/2018 2018PECS000088 Ajuda per odontologia 

2018AJUN000574  17/05/2018 2018PECS000086 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000575  17/05/2018 2018PECS000098 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000576  17/05/2018 2018PECS000103 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000577  17/05/2018 2018GSPE000043 Contracte menor del Servei integral del 
control d’ accés als equipaments del 
SEM can Banús 

2018AJUN000578  17/05/2018 2018PECS000102 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000579  17/05/2018 2018PECS000101 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000580  17/05/2018 2018PECS000100 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000581  17/05/2018 2018PECS000099 Renda mínima de subsistència 

2018AJUN000582  17/05/2018 2017RRGT000075 Diferencia valor cadastral, sol.licita 
abonament, c. Ravalet,23 ref. 
cad.000806400DF49F0000JW 

2018AJUN000583  17/05/2018 2018FIOB000009 Devolució fiança obres exp. 
OMAJ2017000007 

2018AJUN000584  17/05/2018 2017FIOB000031 Inspecció final obres, declaració cost 
real i devolució de fiança expt. obres 
2015/17 

2018AJUN000585  17/05/2018 2018FIOB000010 Devolució fiança gestió residus obres 
exp. OMAJ2017000007 

2018AJUN000586  17/05/2018 2017FIOB000034 Sol·licitud inspecció final d'obra - 
devolució de fiança i declaració del cost 
real. 

2018AJUN000587  17/05/2018 2017FIOB000035 Sol·licitud inspecció final d'obra - 
devolució de fiança i declaració del cost 
real. 

2018AJUN000588  17/05/2018 2018FRAC000001 Sol·licitud d'ajornament de deutes 
tributaris 

2018AJUN000589  22/05/2018 2018ADMC000016 Modificació de crèdit 9 per generació de 
crèdit Retribucions eleccions. 
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2018AJUN000590  22/05/2018 2018REBE000016 Relació de reposició de bestreta de 
SSTT 

2018AJUN000591  22/05/2018 2018REBE000015 Relació reposició bestreta Serveis 
Socials 

2018AJUN000592  22/05/2018 2018DECO000025 Acord incoació , segons relació 
18019571. 

2018AJUN000593  22/05/2018 2018GPOL000014 Proposta d'assignació de 
distincions/condecoracions de la Policia 
Local. 

2018AJUN000594  22/05/2018 2017RRGT000057 Sol·licitud de bonificació de l'IBI del 
50% per la construcció d'una promoció 
d'habitatges. 

2018AJUN000595  22/05/2018 2018BAIX000004 Expedient V-2018-01 de baixes en 
període de recaptació voluntari 

2018AJUN000596  22/05/2018 2018BESP000012 Sol.licitud de préstec de consum 

2018AJUN000597  22/05/2018 2018GSOC000086 Aprovació de la sol·licitud de dues 
accions formatives del Catàleg de 
Serveis de Diputació 2018, per part del 
Servei d'Ocupació d'aquest Ajuntament. 

2018AJUN000598  22/05/2018 2018GSOC000087 Aprovació del Conveni de participació al 
projecte d’especialització i 
competitivitat territorial (PECT) de 
Mataró-Maresme, dins el programa 
operatiu feder de Catalunya 2014-2020 

2018AJUN000599  22/05/2018 2018ADMC000021 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT A LA 
PARTIDA DE GESTIÓ DEL 
PATRIMONI PER ASSUMIR 
DESPESES TÈXTIL 

2018AJUN000600  23/05/2018 2018DECO000029 Acord incoació, segons relació 
18021369. 

2018AJUN000601  23/05/2018 2018OCOM000016 Llicència d'obres pel projecte de 
connexió de fibra òptica. 

2018AJUN000602  23/05/2018 2018HEXT000016 Hores de nocturnitat Pavelló can Banús 
Abril 2018 

2018AJUN000603  23/05/2018 2018HEXT000015 Relació de serveis extraordinaris Policia 
Local d'abril de 2018. 

2018AJUN000604  23/05/2018 2018HEXT000014 Serveis especials brigada del mes d'abril 
i 1 de maig de 2018 
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2018AJUN000605  23/05/2018 2018ANOM000006 Nòmina maig 2018 

2018AJUN000606  23/05/2018 2018ADID000003 Dietes i/o desplaçaments maig 2018 

2018AJUN000607  23/05/2018 2018GURB000037 Pròrroga per iniciar l'obra 
OMAJ2017000015 

2018AJUN000608  23/05/2018 2018DECO000028 Concessió dret funerari nínxol núm. 
1720 

2018AJUN000609  23/05/2018 2018DECO000027 Acord incoació, segons relació 
18020688 

2018AJUN000610  23/05/2018 2018DECO000026 Acord incoació, segons relació 
18020335 

2018AJUN000611  23/05/2018 2018OREX000003 Arxiu ordre d'execució c/ Sants Màrtirs, 
19 

2018AJUN000612  24/05/2018 2018DOPE000012 Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 

2018AJUN000613  24/05/2018 2018ADMC000023 Aprovar la modifiació de crèdit 3 per 
transferència de crèdit, per l'exercici 
2018. 

2018AJUN000614  24/05/2018 2018VIUR000002 Ajut lloguers endarrerits habitatge 
habitual 

2018AJUN000615  25/05/2018 2018ACCO000001 Conversió del compte de bestreta a 
compte de pagaments a justificar de 
serveis personals. 

2018AJUN000616  25/05/2018 2018GREC000037 Comissió de serveis agent policia local. 

2018AJUN000617  25/05/2018 2018PECS000107 Ajut habitatge habitual 

2018AJUN000618  25/05/2018 2018OMEN000009 OMEN2018000009 - Llicència d'obres 
de reforma nau industrial 

2018AJUN000619  25/05/2018 2018OMEN000015 OMEN2018000015 - Llicència d'obres 
per desmuntatge de "rasilles" coberta, 
llates i bigues de fusta i substitució. 

2018AJUN000620  25/05/2018 2018OMEN000014 OMEN2018000014 - Llicència per 
construcció de porxada 

2018AJUN000621  25/05/2018 2018CDEU000004 Compensació de deutes 2018 Sra. 
Trinidad Arnau 

2018AJUN000622  28/05/2018 2017DECP000016 Notificació inici tràmit vehicles 
abandonats. 

2018AJUN000623  28/05/2018 2018SCON000001 Aprovació de l’expedient de 
contractació del “Projecte d’obres 
d’adaptació de la nau vella de Can 
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Manyer per a ús de museu. Fase 3” i 
inici de la licitació. 

2018AJUN000624  28/05/2018 2018PECS000113 Ajut al lloguer 

2018AJUN000625  28/05/2018 2018PECS000112 Ajut al lloguer 

2018AJUN000626  28/05/2018 2018PECS000111 ajut al lloguer 

2018AJUN000627  28/05/2018 2018PECS000110 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000628  28/05/2018 2018PECS000109 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000629  28/05/2018 2018PECS000108 Ajut lloguer i subministraments bàsics 

2018AJUN000630  28/05/2018 2018PECS000106 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000631  28/05/2018 2018PECS000105 Ajut subministraments bàsics 

2018AJUN000632  28/05/2018 2018PECS000104 Credit de sintesis 

2018AJUN000633  28/05/2018 2018SABO000008 SABO2018000008 - SANCIONADOR 

2018AJUN000634  28/05/2018 2018APAD000028 Taxa Ocupació Terrenys Mercat 
Setmanal, 2n. trimestre 2018 

2018AJUN000635  29/05/2018 2018SCON000001 Designació dels membres de la mesa de 
contractació de la licitació del contracte 
d’obres per a l’adaptació de la nau vella 
de Can Manyer per a ús de museu (Fase 
3).. 

2018AJUN000636  29/05/2018 2018SABO000009 SABO2018000009 - Sancionador per 
abocament 

2018AJUN000637  31/05/2018 2018ANOM000007 Aprovació de la nòmina complementària 
maig 2018 M2 

2018AJUN000638  31/05/2018 2018GREC000009 Procediment selectiu, mitjançant concurs 
oposició lliure, per a la contractació 
laboral temporal en modalitat de relleu 
d’un/a tècnic/a d'administració general. 

2018AJUN000639  31/05/2018 2018CDEU000006 Compensació de deutes 

2018AJUN000640  31/05/2018 2018CDEU000005 Compensació de deutes 2018 

2018AJUN000641  31/05/2018 2018FRAC000004 Sol·licitud fracciónament plusvalua 
liquidació núm. 2018/PLUL/120 

2018AJUN000642  31/05/2018 2018RESP000009 Incoació d'expedient de reclamació de 
responsabilitat patrimonial 
RESP2018000009 

2018AJUN000643  31/05/2018 2018ADMC000015 Modificació de crèdit 8 Programa 
Complementari de Benestar Social 
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2018AJUN000644  31/05/2018 2018DECO000030 Acord incoació segons relació 
18021827. 

2018AJUN000645  31/05/2018 2018DECO000030 Acord incoació segons relació 
18021827. 

 

 

   

A continuació es dóna compte dels del teatre dictats des de la darrera sessió ordinària 
del mes de maig que van del número 2018TEAT000009  al  2018TEAT000010 la 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria. 

 

 

2018TEAT000009  15/05/2018 2018DOPT000004 Aprovar les operacions de la Massa. 

2018TEAT000010  22/05/2018 2018TAMC000006 Aprovar la modificació de crèdit 6 del 
Teatre la Massa pel sisè i setè concert 
de música clàssica. 

  

 

 

A continuació es dóna compte dels del Museu-Arxiu dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes de març que van del número 2018MUSE000004  al 
2018MUSE000004  la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria. 

 

2018MUSE000004  10/05/2018 2018DOPM000004 Aprovar les operacions del Museu. 

 

 

10.- Precs i preguntes. 

 

El Sr. Cusidó en nom del PDeCAT literalment formula els precs següent: 

 

 

“PREVI: Quedava pendent de fa mesos que ens informeu de dos temes: Dels 
treballadors contractats al setembre 2017 per decret de desembre del mateix any i de 
reparar les humitats i goteres de l’aparcament de Can Manyer provinents de les escales 
de la via pública.  
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1. El passat 7/06/2018, vam entrar escrit al Registre RE-2018004402, en el que 
comunicàvem que, assabentats de la publicació de l’edicte sobre la suspensió de 
l’atorgament de llicencies dels habitatges d’ús turístic publicat en el BOP, de data 
11/05/2018. Reclamàvem que no hi constava el període en que estarà sotmès a 
exposició pública, per la qual cosa entenem que és una publicació errònia i 
incomplerta, i que caldrà la seva subsanació i nova publicació. I ho comunicàvem 
com a reclamació perquè es portés a terme els tràmits oportuns per la seva inclusió 
correcte, tant en el BOP com en la resta de e-tauler i web de l’Ajuntament.  A 
posteriori també hem vist que no hi consta el peu de recurs, per la qual cosa 
aprofitem per dir-ho també. A data d’avui, l’escrit no s’ha contestat i no s’ha emès 
cap altre publicació substitutòria. Parlat amb el secretari va comentar que no calia i 
que entenia que durant la suspensió d’un any es podia recórrer, però entenem que no 
és així, i per tant DEMANEM COM A PREC que ens aclariu que penseu fer al 
respecte i si es resoldrà la correcta publicació de l’anunci, amb nous terminis de 
consulta de documentació. I també si ens contestareu l’escrit que us vam entrar 
correctament pel registre. 
 

2. En els precs de març i abril, us vam exposar que des de 05/03/2018, els Regidors 
dels grups de l’oposició, vam rebre de Secretaria un mail en que es comunicava que 
s’havien donat instruccions als tècnics perquè no tinguéssim accés als decrets 
d’Alcaldia sense haver-se produït cap canvi normatiu, ni queixa de ningú, ni altre 
element que pugues alterar el ritme de costum de tants anys. Tampoc rebem ni els 
registres d’entrada, ni de sortida ni de factures que sempre ens heu lliurat sense cap 
problema... Els decret son elements executius de Govern i tenim tot el dret a poder-
los revisar i obtenir-ne còpies de manera íntegra a l’igual que les actes de la Junta de 
Govern Local. Com es pot afirmar i coartar aquest dret com a càrrec electe de 
l’oposició, quan la tasca fonamental és la de control i seguiment. El passat dia 
12/4/2018, Reg. Entrada 2801, varem demanar la informació per escrit, i el dia 
23/4/2018, Reg. Entrada 3062, ho vam tornar a reclamar, així també les reiteracions 
de 03/05/2018, 30/05/2018 i la darrera, 26/06/2018. Tu Alcalde ens vas dir en el Ple 
de març i abril que ho miraríeu, i tampoc s’ha resolt res... Entenem que hi ha una 
vulneració de dret a la informació dels càrrecs electes i per això vam denunciar el 
cas al GAIP que és la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la informació 
pública en data 30/05/2018, i han comunicat l’acceptació del cas en data 
14/06/2018. A data d’avui, i a posteriori de la denúncia, nomes se’ns ha facilitat des 
de Secretaria en data 21/06/2018 els decrets de març i abril i una excusa del gran 
volum d’informació dels llistats pendents, que es del tot falç, perquè tant el Registre 
d’entrada, com de sortida, com el de factures, s’obté generant un llistat i imprimint-
lo, total 5 minuts de feina... Altre cas, es la documentació de Viserma que fa mes de 
dos anys que se’ns deu, i entenem que ha passat el temps suficient per poder-la 
lliurar sense mes excuses, així com altre documentació menor i senzilla també 
pendent. Per això tornem a DEMANEM COM A PREC que es retorni a la 
normalitat institucional, no es agradable tenir que recórrer a organismes externs a 
denunciar a l’Ajuntament, ni tampoc es bo per a la imatge administrativa del 
municipi. Però no ens deixeu cap mes sortida... L’Ajuntament, de manera deliberada 
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està impedint el normal funcionament dels grups de l’oposició en la tasca de 
seguiment i control de la gestió municipal. Per exemple els decrets d’avui no ens 
podem donar per assabentats perquè no els hem pogut revisar.  Això ja passa de taca 
d’oli i no es admissible de cap manera en un Ajuntament democràtic, a vegades ens 
omplim la boca dels incompliments dels altres, i no veiem el fang propi, això no es 
transparència. 
  

3. En el passat ple d’abril, ens vam assabentar indirectament de la petició realitzada per 
l’Ajuntament de Vilassar de procedir a revisar de manera general els valors 
cadastrals del municipi per l’exercici de 2019 amb efectes econòmics del 2020, 
extrem que va negar el Regidor d’hisenda. Per això vam presentar escrit en data 
03/05/2018 RE-20180003310, perquè se’ns lliuri de manera urgent la documentació 
referida a la sol·licitud que es va fer al cadastre en data 13/03/2018, i la resposta a la 
mateixa si s’ha produït, així com altres documents i temes que formin part de 
l’expedient del procediment de valoració col·lectiva de caràcter general que sembla 
ser que s’està tramitant, tal i com s’especifica en la Memòria del Conveni de 
col·laboració en Matèria de Gestió Cadastral, diu:  

DEMANEM COM A PREC que ens lliureu la documentació sol·licitada per escrit i 
reiterada en altres escrits i precs que a data d’avui no s’ha produït... Recordar que el 
termini en que s’havia d’haver realitzat es de 5 dies des de la sol·licitud, i  que com 
podeu comprovar, la solució es fer una fotocopia de la carta i de la resposta si s’ha 
produït i això no és un “volum enorme de feina” com dieu, sinó voluntat de fer-ho, 
la qual cosa heu de complir perquè és una obligació per vosaltres i un dret dels 
Regidors que no l’esteu complint, i a més en sou conscients. “ 

 

 

 

El Sr Cusidó en nom del PDeCAT formula les preguntes següents: 

 

    

1. En el ple d’abril, uns varem lliurar unes fotografies d’un veí del dia 24/04/2018 a les 
12:45 hores, en les quals s’enregistrava la grua municipal de Vilassar circulant amb 
un remolc de grans dimensions a la carretera de Vilassar de Mar a Cabrils, sense 
portar les preceptives plaques identificatives a la part posterior del vehicle, ni del 
remolc, ni del vehicle municipal. Dèiem, que aquest comportament és una infracció 
de trànsit i per tant entenem que caldria obrir un expedient informatiu, també per 
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aclarir que feia la grua fora del terme municipal. Demanàvem  que se’ns informés de 
si estava de servei fora del terme municipal, i perquè no es compleix amb la 
normativa de trànsit quan es circula, ja sigui per dins o fora del nostre terme. LA 
PREGUNTA ÉS, que heu fet al respecte ja que no ens heu informat de res. 
 

El Sr. alcalde diu que hi ha una sèrie de peticions a les que s’ha de donar curs, que 
aquest tema es va passar a l’inspector, i li ho reclamarà. Diu que desconeixia el tema de 
la grua, i que no sap fins a quin punt és punible o no. Diu que del conjunt de precs que 
diuen que estan pendents i després fa un conjunt d’opinions, es donen per assabentats, i 
que la que té a veure amb la que s’entén que és la circulació de decrets, com que hi ha 
denúncia esperarà el resultat, i que segons la denúncia s’hauria de restablir el 
procediment anterior, i s’ha d’esperar. 

 

El Sr. secretari diu que no hi està d’acord, i que hi ha dictàmens que diuen que no. Diu 
que els decrets s’han de sotmetre a una fiscalització prèvia en la línia que parlava el 
regidor Morales, la protecció de dades, i que s’està parlant de drets de tercers a qui 
també s’ha de protegir i que estan per sobre fins i tot del dret d’accés a la informació, 
però que a vegades s’ha d’anonimitzar, i que això s’explica en el dictamen que se li va 
entregar el ple passat. Li demana que ho torni a llegir. També li agraeix el recordatori de 
la informació que mancava, que l’alcalde ja ha signat l’edicte de la suspensió de 
llicències dels habitatges i que avui mateix s’ha enviat al BOP. 

 

El Sr. Cusidó diu literalment: “Quan arribi l’escrit, en tot cas, si l’heu enviat, ens passeu 
còpia de la carta. Si és molt senzill.” 

 

El Sr. secretari diu que s’ha establert un model tipus d’expedient per poder atendre 
aquest tipus de peticions dels regidors, i que està en mans de l’interventor.  

 

La Sra. Martín-Moreno diu que hi ha molts solars amb molta brossa, i que amb la calor 
està seca. Demana que l’ajuntament cridi els propietaris perquè això es desbrossi pel 
perill d’incendi. 

També pregunta al senyor Morales sobre el tema dels veïns de la Font de la Teula. 
Pregunta com està el tema.  

 

El Sr. Oliva diu que a la llista de decrets està el tema dels solars, perquè les trucades no 
funcionen. Diu que s’està mirant la manera de requerir formalment que fos periòdica, 
però que encara no s’ha trobat la fórmula. Diu que tots els solars estan requerits i en 
període de multa, i que si no compleixen seran multats.  
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El Sr. Morales explica que durant el mes de juliol hi ha d’haver obres al carrer Mestre 
Viladrossa per refer tota la xarxa d’aigües, pavimentació, treure pals elèctrics, i que com 
que la mobilitat del centre és complicada no es mourà aquest tema. Diu que el tema del 
consens veïnals s’anirà treballant, i que ara se centren en què aquest carrer quedi en 
condicions, ja que és un carrer en què per fi es pot començar a fer actuacions, i que la 
resta es deixarà per a més endavant. 

 

La Sra. Bosch en nom del PSC literalment formula els precs següents: 

 

“1- El edifici de la zona industrial del carrer Juan de la Cierva amb cantonada a Manuel 
Ventura Campeny te el mur del terrat que mostra una esquerda amb una inclinació d’uns 
2,5 cm i representa un gran risc de precipitar-se al buit, cosa que ja seria prou perillós, 
però es que es pot caure just sobre les instal·lacions que estan a sota, en ple 
funcionament amb treballadors, per tant el perill existent és més elevat. 
Ens consta que es va posar en coneixement de l’ajuntament ja fa dos anys, i que des de 
les hores s’està reclamant una solució. S’hi va personar el tècnic i només s’han instal·lat 
unes tanques per evitar-ne l’accés i evidentment existeix una gran preocupació per part 
dels afectats per aquesta situació. 
Des de l’ajuntament sembla que s’ha informat que hi ha dificultats de contactar amb el 
propietari, però davant d’aquesta situació de perill, creiem que s’hauria alguna cosa més 
que reclamar: executar de forma urgent l’obra pertinent i passar la despesa al propietari 
o propietaris després. Creiem que no es pot demorar, no voldríem haver de lamentar 
danys personals. 
 
2-Com ja hem dit en més d’una ocasió, el canvi de mobilitat efectuat ha fet incrementar 
el transit de vehicles en alguns carrers que no tenien aquest problema, i concretament el 
carrer Dr.Emili Masriera n’és un dels afectats. Ara hi ha més trànsit i els vehicles hi 
passen a una velocitat molt alta. Davant d’aquesta situació, els veïns demanen la 
instal·lació de reductors de velocitat de obra.” 
 

El Sr. alcalde diu que aquesta demanda la tenen en compte. 

 

El Sr. Morales diu que quant a la qüestió de la nau industrial, la dificultat no està en què 
no es trobi el propietari, sinó el fet que no hi ha propietari, perquè és un espai 
comunitari del bloc, que no tenen constituïda legalment la comunitat de propietaris. 
Explica que ara s’ha de fer una execució, l’arreglarà l’ajuntament i després passar-los la 
factura. Diu que el procediment s’ha allargat tant perquè s’ha hagut de buscar propietari, 
quan s’ha constatat que no n’hi havia s’ha hagut de notificar a tots els propietaris per 
dir-los el que hi ha i que s’han de constituir com a comunitat. Diu que mentrestant s’ha 
precintat la zona perquè ningú pogués caure-hi. Li diu que si alguna vegada arriba al 
govern es trobarà amb aquests procediments en què el sentit comú diu una cosa i s’ha de 
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fer una altra, ja que es tracta d’una propietat privada i s’ha d’actuar amb recursos 
públics, però garantint sempre la seguretat.  

 

Quant a Emili Masriera, diu que és cert que ha augmentat el trànsit, que és de xarxa 
bàsica i que per tant és per on ha de passar el trànsit, que és relativament nou i les seves 
voreres compleixen totes les normes d’homologació. Diu que hi va haver unes peticions 
reiterades dels veïns, que se’n va estar parlant i donant-hi resposta, i finalment via 
Síndic de Greuges, ara el que s’està fent és complir de la resposta al síndic un calendari 
d’actuacions en la zona, des de la parada d’autobús fins al carrer Masriera, on els 
reductors de velocitat són l’últim pas perquè no són imprescindibles, però sí hi ha altres 
qüestions prioritàries com reforçar el pas de vianants de la parada d’autobús.  

 

El Sr. Oliva diu que proposa el condol per la mort del Jordi Fàbrega, que era una 
persona molt reconeguda al món del teatre i la dansa, director del Centre de Dansa 
Contemporània, actor, productor i col·laborador amb diversos grups de teatre del poble, 
fent d’assessor.  

 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
n’estenc la present acta. 

 

El secretari,        l’alcalde, 

Carles Casellas Ayén       Xavier Godàs Pérez 

  

Document signat electrònicament. 

 

 

 

 

 


