Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 4/2019
Identificació de la sessió

Caràcter:

ORDINÀRIA.

Data:

28 de març de 2019.

Hora:

de les 20:00h. a les 22:32 h.

Lloc:

a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godàs Pérez
Pau Morales Romero
Benet Oliva Ricós
Paula Lloret Puig
Maria Lluisa Ruhí Planas
Carme Terradas Saborit
Carola Llauró Sastre
Joan Alfons Cusidó Macià
Francesc Xavier Garrigós Roca
Teia Álvarez Pons de Vall
Enric Miralles Mestres
Gemma Maria Martin-Moreno Garcia
Maria Àngels Bosch Mauri
Secretari

Eduard Lluzar López de Briñas
Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2019.
2.- Resolució de les reclamacions presentades contra l'aprovació inicial del Pressupost
General per a 2019 per part dels grups municipals CUP i PDeCAT.
3.- Adopció del sistema de videoacta.
4.- Aprovació del Reglament d'adjudicació i normes de funcionament intern del Servei
d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
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5.- Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades.
6.- Donar compte del Decret 397, de data 15 de març de 2019, d'aprovació del Protocol
contra les agressions sexistes a les festes majors de Vilassar de Dalt.
7.- Ratificació del Decret número 373, de data 8 de març de 2019, relatiu al contracte de
serveis d'assessorament jurídic.
8.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
9.- Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.-Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de febrer de 2019.
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de la sessió ordinària de 28 de febrer
de 2019.
El Sr. Cusidó diu que al ple anterior es va acordar mantenir l’ordre de les actes tal com
s’havia fet, fins al final del mandat. Diu que primer hi ha les intervencions, al final hi
ha la moció i fins ara el que s’havia fet és fer l’acta amb el tempo real de seguiment.
A part d’aquest tema té les esmenes següents:A la pàgina 51, al paràgraf on diu “vuitè”,
diu: “comunicar aquest acord a Cala Dona” comenta que falta alguna cosa.
L’alcalde sotmet l’acta a aprovació i s’aprova per unanimitat.
2.-Resolució de les reclamacions presentades contra l'aprovació inicial del
Pressupost General per a 2019 per part dels grups municipals CUP i PDeCAT.
Primerament i habilitat per l’alcalde, es llegeix pel secretari general la proposta d’acord
en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord.
A continuació l’alcalde dona la paraula el Sr. Oliva que comença la seva exposició
saludant a tothom i diu que es porten a aprovació definitiva els pressupostos de l’any,
després d’haver estat sotmesos a informació pública. Manifesta que s’ajusta al pla de
viabilitat financera 2016-2019, amb el qual es pot dir que s’ha complert amb escreix els
objectius previstos per final de mandat.
Comenta que el pressupost 2019 per la seva naturalesa, amb eleccions a mitjans d’any,
es tracta d’un pressupost de transició, en el que ha estat molt important, tant per part
dels polítics com dels tècnics, el realisme amb els números.
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Diu que un dels objectius que es persegueix, és el de garantir la cohesió social, atès el
problema d’habitatge i el nivell de gravetat que es va arribant i destaca el conveni amb
Hàbitat 3 de 75.000 euros, que deixa clares quines són les prioritats.
Afegeix que, una altra prioritat, és la de reforçar els dèficits estructurals en el capítol de
recursos humans i la reducció de la càrrega financera.
Explica que el total del pressupost és de 12.300.000 euros, per tant suposa un increment
respecte l’exercici anterior de 1,33 %.
Puntualitza que apart del pressupost de l’Ajuntament, hi ha el del Organisme autònom
del Museu-Arxiu, el Consorci del centre teatral i cultural La Massa i l’empresa
municipal Viserma.
Diu que cada any s’ha anat proposant gradualment la remunicipalització de serveis i que
per aquest exercici, hi ha la d’assessorament jurídic i contenciosos i la dotació de la
plaça d’arxiver, que passa de capítol 2 a capítol 1 una vegada fet el concurs.
Comenta que s’ha aconseguit la unanimitat amb la mesa negociadora amb el personal.
Pel que fa a les variacions acordades per l’Estat diu que s’ha incrementat el 2,25 % més
el 0,25 % variable.
També diu que es consoliden el tercer i quart abonament del 25 % de les compensacions
de complements específics resultants de la relació de llocs de treball i amb això, es
completen els acords que es van prendre amb el personal i per tant aquest capítol queda
tancat.
Puntualitza que, a recursos humans, proposen una sèrie de reforços estructurals, com
millorar la gestió sobre el territori amb la figura del Tècnic d’Obra Pública, el reforç de
la seguretat amb la creació d’una plaça de policia per compensar hores extres, el reforç
dels serveis personals amb una plaça d’auxiliar administrativa, la plaça de funcionari
d’arxiver i es dota una plaça de tècnic de recursos humans per tirar endavant tot el
procés de regularització del personal, ja que hi ha un excessiu percentatge d’interins i
que això implica convocar una munió de concursos.
Explica que, com a conseqüència de l’èxit de la tarifació social de la llar d’infants, es
complementen les jornades per fer possible la demanda d’alumnat i es fan unes
modificacions en quant a posar al dia algunes denominacions de serveis socials.
Referent al deute, manifesta que toca amortitzar 1.730.000 euros per aquest any, que
representa el 14 % del pressupost i això permetrà reduir la càrrega financera el 16,8 % i
que, aquest reducció, permetrà estar a final d’any per sota el 70 %, per sota inclús del 75
% que marca la tutela financera de les administracions públiques.
Pel que fa a les inversions, com a conseqüència d’aquesta càrrega financera queda poc
marge i venen molt condicionades per les subvencions que s’hagin obtingut. Està
previst per aquest exercici, la quarta fase per completar l’obra de rehabilitació de la nau
vella de Can Manyer, el tema de les indemnitzacions de Can Silva que també estan
subvencionades i les obres de reparació del servei esportiu de Can Banús que s’hi
destinen 150.000 euros, dels quals: 50.000 euros provenen d’una subvenció de la
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Diputació i 100.000 euros de mecenatge privat que han aportat per posar al dia els
vestuaris.
També estan previstes millores de la via pública per import de 120.000 euros d’acord
amb el programa subvencions i també vol destacar la subvenció per cobrir la necròpolis
d’atletisme que s’està deteriorant, ja que tots els informes apunten en la necessitat de fer
un cobriment senzill que permeti que no es deteriori més.
Diu que es preveu amb l’aplicació del superàvit 2018, una sèrie d’inversions que de
manera indiciària es podran aplicar com el cementiri o temes de manteniment.
Explica que hi ha hagut dues al·legacions, per part dels grups del PDeCAT i la CUP, les
quals tenen en comú, - segons els tècnics de l’ajuntament -, que no s’ajusten al concepte
jurídic estricte del que és una al·legació al pressupost i per tant s’han de desestimar per
aquest motiu.
Pel que fa a l’al·legació de la CUP diu que el que es proposa bàsicament, és retallar una
sèrie de partides i dedicar 114.000 euros a processos participatius i que en any de
transició, els sembla més un eslògan electoral que no pas una demanda en aquest sentit i
afegeix que, en aquets mandat, s’han fet molts processos participatius.
Manifesta que retallar partides per què sembla que puguin ser prescindibles, quan
moltes d’elles responen a obligacions contretes, no és la manera d’actuar tot i que sí
estan d’acord que es pot aprofundir més en els processos participatius.
Referent a l’al·legació del PDeCAT diu que és molt semblant a la d’anys anteriors, que
molt poc tenen a veure amb el debat del pressupost i creuen que ja han estat contestades
anteriorment àmpliament.
Demana l’aprovació dels pressupostos en aquesta sessió.
El Sr. Cusidó a la seva intervenció literalment i d’acord amb el text aportat pel propi
regidor, diu els següent:
“Bon vespre... Com era d’esperar, les al·legacions presentades han estat rebutjades amb
criteris tècnics i d’interpretació, i això és el que no entén la gent... El cas del pressupost
és la peça político-tecnica mes important de cada any, perquè és la voluntat xifrada del
que succeirà d’immediat, per això de la importància de la participació, de la negociació i
del consens, i no pas aprovar-ho només amb els set vots favorables del govern...
Després d’aquest quatre anys,... que se n’ha fet de la vostra promesa de pressupostos
participatius?... Una reunió explicativa i poc publicitada en el procés d’exposició, i
sense possibilitat tècnica d’admetre propostes ni amb al·legacions?. No es correcte...
No entrarem a valorar els criteris tècnics, que com cada any ens donen la raó que la
situació del Museu és irregular, però que al final es desestima... Ni que el pressupost
està elaborat fora de termini tot i que també... I que a més disposen d’una majoria
absoluta i no depenen de ningú... El problema és de deixadesa política, de comoditat, de
prepotència de no haver de negociar res... i això, per mes excuses que poseu, no te res a
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veure amb els tècnics... És una incapacitat política de fer funcionar la casa que s’ha vist
al llarg d’aquest 4 anys...
Tornant al Pressupost, no hem fet cap proposta o variació al respecte primer perquè ens
ho denegueu tot cada any i segon perquè tindrà poc recorregut..., s’aprovarà ara i pel
maig hi ha eleccions municipals que el faran variar... Per això ens hem centrat a deixar
constància de nou, que s’està infringint la normativa de contractació, autorització i de
facturació al realitzar pagaments a empreses que no tenen contractes en vigor, o que
l’acumulació de contractes obliga a un procés concursal, o contractes que han vençut i
se’ls continua pagant sense nova adjudicació, o pròrrogues vençudes,... O
contractacions de personal sense els procediments de mèrit, capacitació i publicitat.
També hem precisat i reiterem, que s’infringeix diferents preceptes de les bases
d’execució, en quant a normativa i procediment d’autorització, reconeixement,
obligació de la despesa i fiscalització i control financer. Mai es pot autoritzar,
reconèixer i pagar una despesa pública que estigui subjecte a la llei de contractes que no
contempli aquest requisit, ja sigui de l’Ajuntament o de l’empresa publica municipal, ni
contractar personal sense el corresponent procés de selecció mitjançà concurs o concurs
oposició. Practiques que s’estan duent a terme i que fa anys que es realitzen i es
consoliden, com el personal de neteja de Viserma del 2018, que a dia d’avui no s’ha
resolt, ni s’ha fet concurs i que es mante i consolida en aquest pressupost de 2019 i hem
aportat prova:
El president pren la paraula i diu que el que sí que hi ha és la voluntat que VISERMA,
SLU vagi assumint serveis com ara la neteja. La plantilla anirà essent amb el temps
menys de l’Ajuntament i més de VISERMA, SLU. Avui precisament hem anat a veure les
netejadores que hem contractat expressament.
El senyor Cusidó pregunta si per aquest personal s’ha fet concurs o s’ha fet alguna
cosa.
La senyora Llauró diu que no. Que s’haurà de fer. A més, amb efectes retroactius del
proppassat 1 de novembre.
El senyor Cusidó pregunta si no s’hauria pogut preveure abans de fer això.
La senyora Llauró diu que sí, que es podia haver previst però que anem al ritme que
anem.
El senyor Cusidó diu que no li sembla correcte contractar sense fer concurs.
La senyora Llauró diu que sí, que té raó però que el servei s’havia de garantir.
A continuació es procedeix a la votació del dictamen, que s’aprova amb el vot
favorable del representant d’Ara Vilassar, de la CUP i PSC, i els vots en contra de
PDeCAT i PP.
Per això hem demanat que a les bases d’execució, es treguin els referents normatius,
perquè ja que s’incompleixen, que almenys no surtin en el redactat de les bases, i així
encara es pot al·legar desconeixement o oblit...
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També hem volgut deixar constància en aquest Pressupost de 2019, pel que fa referència
a l’empresa pública municipal VISERMA, SERVEIS I MANTENIMENT SLU, dels
costos que te afegits i les mancances de cada servei, i que suporta la ciutadania a càrrec
dels impostos municipals:

Per la quantia total d’aquestes dades es pot observar que de les prestacions que paga
l’Ajuntament a Viserma que recapta mitjançà les taxes municipals, es paguen 88.000€
mes del que toca, i que es reflecteixen com a beneficis de l’empresa. Aquests, son els
que diem que es paguen i que es podrien estalviar si s’internalitzés el servei a
l’estructura de l’Ajuntament, extrem que nega sempre l’equip de Govern. A més
entenem que incompleix la normativa impositiva, ja que les taxes son serveis i s’han de
prestar pel cost real del mateix.
I per últim també hem volgut deixar constància per aquest pressupost de 2019, que es
mantenen els pagament de situacions que entenem il·legals i que en repetides ocasions
hem posat de manifest tant en reclamacions, al·legacions i impugnacions d’acords 20152018 com per exemple:







Les rescissions amb indemnització a empreses adjudicatàries, servei de recollida de
residus sòlids urbans (2015), de recollida de Voluminosos (2017) i altres semblants,
i les encomanes a Viserma SLU.
Venda del patrimoni de la reserva de sol públic d’habitatge protegit a Bankia.
Venda del patrimoni de Viserma SLU a l’Ajuntament de Vilassar i la concertació de
nous crèdits municipals per realitzar els pagaments.
Compra sense preu de venda de la finca Mestra Viladrosa, 54.
Contractació irregular d’empreses sense els pertinents concurs públic.
Contractació de personal sense les garanties concursals de publicitat, mèrit i
capacitat.

En definitiva, un conjunt d’actuacions que entenem poden ser fraudulentes i lesives per
l’ interès de la ciutadania i contraries a les garanties públiques de control econòmic i
bon govern, que en definitiva son les que s’haurien de dur a terme en els Pressupostos
anuals mitjançà processos de veritable participació ciutadana... Aquí, arriba un moment
en que es barreja que es Viserma i que es Ajuntament amb constants canvis en el
Patrimoni del Grup municipal, de refinançament de crèdits i de traspàs de funcions entre
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l’empresa i l’Ajuntament, extrem que prohibeix explícitament la Disposició Addicional
9a de la LRBRL.
Això és el que heu fet aquests anys sense consultar abans a la ciutadania i per això
insistim a deixar-hi constància de lo malament que ho heu fet... i també, perquè mai heu
volgut consensuar ni treballar el Pressupost amb la resta de grups de l’oposició ni amb
els òrgans de participació ciutadana, ni amb les entitats i associacions, al contrari heu
incomplert sistemàticament fins i tot el vostre propi Pla d’Actuació Municipal... A la
gent se’ls ha d’explicar abans que es vol fer, i s’ha de donar l’oportunitat escoltar i
replicar, s’ha d’entendre l’acció municipal pel seu valor de poble, i no per les excuses
tècniques.
Per això, no estem d’acord tal com es porta i com es fa el pressupost, i per això hi
tornarem a votar en contra... I en tot cas, ja discutirem passades les eleccions, el que
calgui modificar o fer de nou.”
El Sr. Miralles diu que volen fer una sèrie de consideracions generals que per ells
emmarquen aquest pressupost i la seva tramitació.
Comenta que poden constatar que ni per aquests pressupostos ni per anteriors ocasions,
l’equip de govern ha plantejat cap negociació amb els diferents partits de la oposició per
buscar el consens per la seva aprovació i que aquest any, el govern ni tant sols ha
plantejat una audiència pública per explicar a la ciutadania com es gestionaran els
recursos públics del municipi.
Afirmen que no s’han emprat mesures de transparència, més enllà dels mecanismes
estrictament necessaris que venen reglats per la llei: establir un període d’exposició
pública de 15 dies.
Manifesta que tot i que cada any la CUP ho reclama, s’ha decidit continuar amb la
“marca de la casa”, res de pressupostos participatius.
Referent a les al·legacions de la CUP al pressupost, diu que són en el sentit de proposar
uns pressupostos participatius amb pocs diners, per què ja sabien que la predisposició
del govern no seria favorable, i així ha estat.
No creuen que sigui adequat aprovar el pressupost a dos mesos d’eleccions municipals,
comprometent la orientació de la despesa per gairebé tot un any, lligant de mans al
proper govern que es constitueixi el proper mes de maig. Afegeix que, només ho
entendrien si es tractés d’aprofitar ara que tenen majoria absoluta i no cal negociar.
Saben que el pressupost és un dels documents més importants de tot un mandat, ja que
les orientacions de despesa defineixen la política de govern en el seu sentit més ampli.
Diu que aquestes orientacions de despesa condicionen fortament la ciutadania, tant per
la relació amb l’administració com la despesa que es reben per polítiques, plans o
programes que el govern decideixi.
Comenta que, a part de decidir prioritzar les depeses per enfortir unes regidories més
que d’altres, tenen grans àmbits de discussió com tot el que fa referència a recursos
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humans de l’Ajuntament que suposa un 41,27 % del conjunt del pressupost de despesa.
Afegeix que, en aquest àmbit, s’entén que no poden donar suport a les propostes
plantejades al pressupost, ja que es decideixen realitzar una sèrie de canvis com la
creació d’una plaça de tècnic d’obra pública o l’augment del sou del secretari en 12.000
euros anuals, entre d’altres, que no entenen com a prioritaris.
Diu que el conjunt de la despesa corrent distribuïda per òrgans de gestió, com es
resumeix a la memòria del regidor, s’explica que existeixen diferents apostes:
Despesa per la millora de l’espai públic, potenciant els serveis bàsics de neteja,
externalitzats, la seguretat ciutadana sobredimensionada per la mala gestió i el
manteniment dels espais públics sovint externalitzat . En aquest aspecte volen remarcar
que no s’han realitzat esforços per l’equip de govern per internalitzar tot el conjunt de
despeses que, a dia d’avui, encara es mantenen externalitzades i que de mitjana
representen un sobrecost d’un 34 % superior que es podrien estalviar.
Pregunta que quan es parla de la millora de l’espai públic, per què no es tenen en
compte la supressió de les barreres arquitectòniques que impedeixen la mobilitat de
moltes persones. Diu que, - quan es parla d’una despesa per a les persones, de fer una
política social avançada i perseguint la justícia social -, la CUP entén que el conjunt de
treballadores i treballadors de l’Ajuntament han de fer grans esforços, també els de
l’àrea d’atenció a les persones, per prestar serveis al conjunt de la ciutadania, però tenir
un serveis socials per sota de la ràtio legal amb menys personal del necessari, es
pregunta si es fer una política social avançada o no disposar de gaires mesures de
redistribució de la riquesa i centrar la despesa en la via dels subsidis i ajuts a les
persones amb necessitat.
Diu que la despesa en polítiques de gènere feminista, o d’atenció a la dona, creuen que
designar-li només un 25 % de la jornada a un treballador social, és del tot insuficient per
afrontar una política amb “cara i ulls” en aquest àmbit. Pregunta quines mesures
d’intervenció, prevenció i recuperació de la dona es preveuen en aquest pressupost.
Pel que fa a la Cultura, esports i ensenyament, diu que veuen augments a les seves
partides, però que més enllà d’aquests augments, cal veure quines decisions polítiques
condicionen la seva posterior gestió. Afegeix que, en l’àmbit cultural, poden veure que
una vegada més, existeix un tracte desigual al conjunt d’entitats del municipi i només
aquelles a qui el govern els interessa reben finançament, deixant enrera la resta del teixit
associatiu del municipi.
Diu que, en l’àmbit de l’esport, l’esforç sembla insuficient en el conjunt d’instal·lacions
desfasades i que reclamen intervencions de posada al dia imminents i més enllà de les
intervencions, cal una implicació en la definició del model de l’esport que entenen de
manera totalment diferent.
Quant a la despesa destinada al deute, és per aquest pressupost de gairebé un 15 % del
total, per un valor de 1.954.322,80 euros, tenint en compte la part del capital i els seus
interessos. Diu que existeixen un total de 19 préstecs dels quals en destaquen dos
contrets als anys 2009 i 2010, amb uns tipus d’interès de l’euribor més del 7,5 %
aproximadament. Afegeix que aquests dos suposen en total uns interessos d’uns 65.000
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euros anuals aproximadament, que es podrien estalviar si l’ajuntament cancel·lés
aquests crèdits i en renegociessin les condicions.
Puntualitza que són coneixedors de l’actual situació, però això no treu la necessitat de
realitzar una millor gestió del deute.
Finalment diu que cal tenir present, - observada de la liquidació del pressupost 2018 -,
que hi ha molta despesa de l’exercici 2018 no gastada i que això, respon a tres
possibilitats: la realització d’una mala previsió del 2018; Un mal seguiment
pressupostari per part de l’equip de govern i la conseqüent no aplicació de la despesa
destinada a les persones; I, finalment, l’augment dels imports que l’Ajuntament
destinarà al deute ja que així ho marca la llei.
Conclou dient que són molts els àmbits que afecten un pressupost i molts els detalls a
tenir-hi en compte. Creuen que és necessari establir vies de comunicació, negociació,
transparència i participació, ja que aquest pressupost i l’equip de govern no ho
contemplen.
Anuncia que no donaran suport a la proposta i votaran en contra.
La Sra. Martin-Moreno dona les bones tardes i diu que votarà en contra del pressupost.
Explica que no han posat al·legacions per què sempre li desestimen. Afegeix que, en el
que no estan d’acord els diferent grups de la oposició és en partides concretes i que si es
reunissin abans de l’aprovació, es podria arribar a un consens. Una altra de les raons del
seu vot negatiu, és que falta un mes per dissoldre la legislatura i el pressupost aprovat és
el que tindrà el nou govern i que no li sembla lícit. Afegeix que s’hagués pogut
prorrogar el pressupost.
Manifesta que el cementiri municipal està ruïnós i que els ciutadans estan cansats de
demanar un lloc digne.
Comenta que les voreres no estan transitables per la gent gran, ni per cotxets.
Diu que la despesa de subministres de la piscina municipal és molt elevada.
Pel que fa al manteniment de pintures vials, diu que la partida és de 4.000 euros i que fa
molt de temps que no es fa res.
Anuncia que no donaran suport al pressupost per què no s’ha tingut en compte als grups
de la oposició per la confecció del pressupost.
La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Aquest son uns pressupostos de transició si, perquè estem finalitzant mandat, però
també s’han presentat amb retard, l’any ja hauria d’haver començat amb els
pressupostos vigents, considerant que la seva aprovació permet complir amb els
compromisos socials.
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Es cenyeixen al full de ruta del Pla de Sanejament, també s’ha rebaixat la ràtio
d’endeutament, això ens porta a pensar que els propers ja podran incorporar alguna
partida destinada a pressupostos participatius. No hem cregut convenient presentar
al·legacions, per tant hi donem suport. Votarem a favor.”
El Sr. Oliva puntualitza que han presentat els pressupostos en aquest moment per dos
motius: pel personal, quan el govern estatal ha dictat totes les normes que afecten als
increments de personal; I, per les subvencions, per poder aprofitar dintre dels terminis
les subvencions d’inversió.
Explica l’elaboració dels pressupostos: els diferents serveis de la casa plantegen les
seves necessitats i l’interventor ho refon tot en un document, que la part més
complicada és fer-ho quadrar i pot portar setmanes.
Recorda que no passa enlloc que la oposició vagi al ple on es porta l’aprovació inicial
del pressupost i digui que no s’ho ha mirat i que ja posarà al·legacions. Afegeix que deu
dies abans tenien el pressupost per poder-ho mirar.
Pel que fa a la intervenció del PDeCAT diu que no li accepta que hagi dit la paraula
“fraudulentes” ja que els tècnics de l’ajuntament diuen que és legal, que són els que hi
entenen. Afegeix que, la major part dels temes que s’han plantejat, no són del debat
pressupostari.
Referent a la venda de patrimoni, explica que va ser una permuta i l’Ajuntament hi va
sortir guanyant 5 milions d’euros de deute que va desaparèixer.
Pel que fa als costos de Viserma, diu que els regidors saben quina és l’estructura de
costos de Viserma i el Sr. Cusidó intervé amb dades rares per què no ha volgut formar
part del Consell d’Administració de Viserma i per això li falta informació per poder
analitzar. Puntualitza que la remunicipalització de la brossa a través de Viserma, ha
suposat un estalvi sobre el 35 % i aquesta informació està en els anàlisis de costos que
tenen tots els consellers del Consell d’Administració de Viserma.
Pel que fa a la intervenció de la CUP, diu que l’increment de 12.000 euros de sou del
secretari forma part de la internalització de costos i el que s’estalvia són més de 30.000
euros i per tant, sí que forma part en termes d’eficàcia de la despesa.
Referent al Tècnic d’Obra Pública, diu que falta una persona que controli tots els
aspectes de via pública que no quadren, per poder detectar i donar les instruccions i
estar a sobre de les obres concretes.
Diu que per la supressió de barreres arquitectòniques, hi ha una partida de 121.000
euros, bona part en subvenció de millores d’obra pública i qualsevol obra pública
implica el corresponent apartat que prové del pla aprovat de supressió de barreres
arquitectòniques i de mobilitat sostenible.
Comenta que, sobre les polítiques socials avançades, hi ha el conveni amb Hàbitat 3,
d’habitatge assequible que s’està aplicant en els principals ajuntaments.
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Pel que fa a l’ increment del 25 % de jornada d’un treballador en polítiques de gènere,
diu que si es ve de “0”, és un gran increment.
Puntualitza que les assignacions de cultura, no es fan en funció del que interessa al que
governa, sinó en intenció del que cadascú interpreta que és l’interés general.
Diu que la inversió que es fa en esport, - 150.000 euros -, fa més de 10 anys que
s’hauria d’haver fet, però no hi havien els recursos per fer-ho i gràcies al mecenatge i
una subvenció permetrà posar al dia els vestuaris del pavelló que fan molta falta.
Sobre la renegociació del deute, diu que només s’han de mirar els informes
d’intervenció de renegociació del deute i que un bon exemple d’aquests quatre anys és
Bankia.
Diu que està d’acord amb la Sra. Bosch en que són uns pressupostos de transició, que
tenen com a funció resoldre les coses que s’han de resoldre ara, específicament les de
personal i les d’aprofitar les inversions.
La Sra. Llauró pel que fa al personal, i el que s’ha dit que es fan contractacions sense
concurs, vol aclarir que el personal de la neteja,- al que ha fet esment el Sr. Cusidó-, va
ser una internalització d’una empresa externa i això va suposar subrogar aquest
personal.
Pel que fa a les prorrogues de contractes de serveis, diu que a vegades no s’està a temps
de fer el nou concurs i es prorroguen i que tot i que es pot fer i no és la millor manera, a
vegades no hi ha més remei.
Puntualitza que els representants del personal, en cap moment els han dit que estiguin
cometent il·legalitats en la contractació de personal i que ells serien els primers en dirho.
Aclareix que el contracte del Tècnic d’Obres Públiques, és un contracte de relleu d’una
jubilació que ja està feta i creuen convenient destinar-ho a això, ja que en aquest
moment aquests diners s’estan llençant.
Puntualitza que el manteniment de l’espai públic no està externalitzat i que només hi ha
el Centre Especial d’Ocupació que els ajuda.
Referent als serveis socials diu que hi ha una part que no es cobreix amb personal propi
i que hi ha una treballadora contractada pel Consell Comarcal i vol destacar la
magnifica feina que està realitzant els serveis socials municipals.
Li pregunta a la Sra. Martin-Moreno quan fa que no puja al cementiri municipal per
comprovar les millores que s’han fet. Afegeix que tot i que falten coses, sí que hi ha tota
una part arreglada.
La Sra. Ruhi aclareix que des de serveis socials hi ha 25 programes en marxa i vol
puntualitzar que no són assistencials sinó generadors de programes per donar suport i
eines per sortir de les situacions de vulnerabilitat i que tots els programes estan penjats
al web i es poden veure.

11

Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

Explica que hi ha 280.000 euros destinats per aquests 25 programes apart de les
despeses de personal. Comenta que hi ha programes per aliments, àpats a domicili, amb
el conveni amb Càritas, targetes recarregables que la gent utilitza per anar a comprar, el
programa pas a pas per anar-se’n sortint poc a poc, començant per una atenció
psicològica per poder sortir d’una situació de baixa autoestima. També hi ha programes
d’infància i joventut com beques, centre obert, psicòloga....
Comenta que amb la gent gran també hi ha un programa d’autonomia personal que és
ajudar a la llar i posteriorment la derivació a altres centres si és el cas, amb l’informe
corresponent. El programa més 80 que es visiten les persones que volen, per veure en
quina situació es troben, el casal de dia que és pioner, acollida de persones nouvingudes,
servei d’estrangeria...
El Sr. Cusidó diu que els ajuntament que fan el pressupost quan toca i està en vigor l’1
de gener, utilitzen les contingències per preveure els increment que determini l’Estat i
que això no és excusa de la demora. Puntualitza que ja que tenen majoria absoluta i no
necessiten negociar res, haurien de respectar els terminis.
Referent a l’antelació de 10 dies que diu que es va lliurar la documentació abans de
l’aprovació inicial, diu que el pressupost és feixuc i no dona temps.
Diu que els tècnics no s’han pronunciat en el fons dels temes i que s’han de tractar
políticament.
Quan a la reivindicació del PDeCAT, diu que el que volen és deixar constància del que
creuen que no és correcta.
Referent a Viserma diu que si se’ls lliuren les actes de Viserma que han demanat moltes
vegades, sabrien més coses, per què no formen part del Consell de Viserma, per què no
hi estan d’acord. Puntualitza que va anar al GAIP a reclamar la documentació que no
se’ls ha lliurat i els va donar la raó i encara no li han fet tramesa i que si hi torna a anar
posaran una sanció a l’ajuntament.
Pel que fa al personal llegeix literalment un fragment d’acta en el que segons ell la Sra.
Llauró reconeix que la forma de contractació que s’està utilitzant no és la correcta.
També insisteix en una contractació de setembre que es va aprovar per Decret al mes de
desembre.
El Sr. Miralles diu que la CUP ha fet una intervenció respectuosa amb una visió pròpia.
Diu que en alguns àmbits pot ser desconeixement i que en d’altres s’han informat i que
la informació que l’Ajuntament propicia a grups de la oposició, permet un coneixement
o un altra.
En matèria de serveis socials diu que ells en cap moment han criticat el personal, sinó
alabar el gran esforç que aquest personal ha fet, però que si que diuen que no consideren
que es pugui anar a una política social avançada tenint una plantilla de serveis socials i
el conjunt de treballadors i treballadores que compleixen tres o quatre àmbits
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funcionals, que tenen unes jornades a un 25 % o un 50 % i que amb prou feines poden
dedicar-se correctament, segons la percepció de la CUP, a una sola tasca.
Afegeix que afirmar a la memòria política del regidor del pressupost que s’està fent un
avanç cap a una justícia social o cap a polítiques socials avançades, entenen que per
molts plans i programes que s’estiguin fent, hi ha una part d’existencialisme i potser
seria interessant debatre el concepte d’existencialisme per què per a la CUP tenir el
FRESC PER TOTHOM, sí es política existencialista o d’altres que poden ser-ho.
Pensen que en el tema de la participació que el Sr. Oliva diu que els grups de la oposició
no participen a l’aprovació inicial, que la responsabilitat d’obrir, negociar i fer
participar, no és de la oposició, sinó voluntat del govern, posar a disposició de la
ciutadania i la oposició els pressupostos. Puntualitza que ells defensen una democràcia
directa i anar una mica més enllà, han de reclamar a l’equip de govern si no ho fa que ho
faci.
Referent a recursos humans diu que tenen visions diferents, referent en els aspectes que
consideren prioritaris en aquest mandat però que ells no ho creuen així.
La Sra. Martín-Moreno vol aclarir que la documentació del pressupost per l’aprovació
inicial la van rebre sis dies abans del ple.
Referent a que ella no pertany al Consell de Viserma diu que ha demanat les actes i que
no se li han lliurat. Puntualitza que si no està al consell de Viserma és per què ho ha
decidit per què no li sembla bé, però sí que ha de tenir coneixement del que succeeix.
Diu que 120.000 euros per via pública no és suficient per les necessitats del poble.
El Sr. Oliva diu que referent a la informació del pressupost, tots els regidors tenien obert
el despatx d’intervenció per demanar tota la informació necessària.
Pel que fa a les actes de Viserma diu que demà demanarà al registre d’entrada les
vegades que s’han demanat.
Manifesta que tots els tècnics de l’ajuntament contesten sempre al que se’ls pregunta.
El Sr. Morales li sobta que es demanin les actes d’unes sessions en les que s’ha decidit
no assistir.
L’alcalde diu que totes les actes estan penjades al web municipal i que poden ser
consultades per tothom.
I no sortint cap més intervenció es procedeix a la votació de la proposta d’acord i per
majoria absoluta: 8 vots a favor (7 d’ARA VILASSAR i 1 del PSC); i 5 vots en contra
(2 del PDeCAT, 2 de la CUP i 1 del PP) s’acorda:
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Referència de l’expedient: APPR2019000001
Proposta presentada per: L’EQUIP DE GOVERN
Assumpte

Resolució de reclamacions i aprovació definitiva dels Pressupostos Generals per a 2019,
juntament amb les seves Bases d'Execució, la plantilla de personal i les modificacions
de la RLLT.
Relació de fets

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió plenària de data 07 de febrer de 2019,
amb el quòrum legalment exigible va aprovar inicialment, entre altres, el Pressupost
General per a 2019, que inclou el de l’Ajuntament, el de l’Organisme Autònom
Local del Museu Arxiu municipal, el del Consorci del Centre Teatral i cultural "La
Massa", el de la societat de capital íntegrament municipal, Viserma Serveis i
Manteniments SLU, i el consolidat de la Corporació, així com, les seves Bases
d’Execució, la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball i la
relació de llocs de treball, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i
169 del Text Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i l’article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril,
pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988.
2. La tramitació i aprovació del pressupost s’ha fet de conformitat amb els articles 162
a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 2 a 23 del RD 500/90.
3. L’article 90.1 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local, disposa que
correspon a cada Corporació aprovar anualment, mitjançant el pressupost, la plantilla
que haurà de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal
laboral i eventual.
4. Durant el tràmit d’informació pública s’han presentat dues reclamacions:
a) Reclamació presentada pel regidor Sr. Enric Miralles Mestres, en nom i
representació del grup municipal de la CUP, que presenta un escrit que ha
estat registrat amb el d’entrada E2019002284.
b) Reclamació presentada pel regidor Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en nom i
representació del grup municipal de CIU, que presenta un escrit que ha estat
registrat amb el núm. d’entrada E2019002460.
5. Vist i conegut l’Informe 8_2019 de la Intervenció General, sobre el Pressupost.
6. Vist i Conegut l’Informe 25_2019 de la Intervenció General sobre el compliment
dels principis d’Estabilitat pressupostària, Regla de la despesa i Límit del deute.
7. Vistos i coneguts els informes núm. 163_2019 i 164_2019 de la Intervenció, relatius
a les al·legacions presentades pels interessats durant el període d’informació pública,
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els quals es donen per reproduïts a tots els seus efectes, motiven la present resolució i
en formen part integrant.
Fonaments de dret

1. Els articles 162 al 171 i 193.bis del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2. Els articles 22.2 i) i l'article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
les Bases de Règim Local.
3. Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
4. L'Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals.
5. La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera.
6. L'article 16 del Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals,
aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.
7. El Reglament (UE) Núm. 549/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21
de maig de 2013, relatiu al Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
de la Unió Europea (SEC-10).
8. Guia per a la determinació de la Regla de Despesa de l'article 12 de la Llei
Orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera per a
Corporacions Locals (IGAE).
9. L'article 4.1 h) del Règim Jurídic dels Funcionaris de l'Administració Local amb
Habilitació de Caràcter Nacional, regulat pel Reial decret 1174/1987, de 18 de
setembre.
10. Les Regles 55 i següents de l'Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la
qual s'aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local.
11. El Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
12. El Reial decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i unes altres de caràcter
econòmic.
13. El Reial decret-Llei 8/2013, de 28 de juny, de mesures urgents contra la
morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb
problemes financers.
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Proposta d’acord

1. En referència a les reclamacions presentades pel regidor Sr. Enric Miralles Mestres,
en nom i representació del grup municipal de la CUP es proposa la seva
desestimació. Tot això, pels motius expressats a l’Informe 163_2019 de la
Intervenció, del que s’ha remès còpia al interessats.
2. En referència a les reclamacions presentades pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en
nom i representació del grup municipal del PDeCAT, es proposa desestimar
l’al·legació “Comú a totes” i les al·legacions núm. 1, 2, 3, 4 i 5. Tot això, pels motius
expressats a l’Informe 164_2019 de la Intervenció, del que s’ha remès còpia als
interessats.
3. Aprovar definitivament el Pressupost General d'aquest Ajuntament, juntament amb
les seves Bases d'Execució, que resumit per capítols i per cadascun dels
corresponents organismes, consorci i empresa municipal que l’integren, és el
següent:
Ajuntament de Vilassar de Dalt.

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII

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

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL

Imports
5.902.680,00
300.000,00
2.584.215,05
2.612.813,00
78.334,06
0,00
699.177,41
0,00
0,00
12.177.219,52

ESTAT DE DESPESES
Capítol

Descripció

I

DESPESES DE PERSONAL

5.025.907,01

Imports

II
III
IV
V
VI
VII

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

2.909.483,57
200.000,00
1.275.083,85
90.117,68
933.427,41
13.200,00

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL

0,00
1.730.000,00
12.177.219,52
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Museu Arxiu Municipal.

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

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

Imports
0,00
0,00
1.000,00
28.600,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
32.600,00

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

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

Imports
0,00
29.600,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
32.600,00

Centre Teatral i Cultural ‘La Massa’.

ESTAT D’INGRESSOS
Capítol
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

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

Imports
0,00
0,00
9.002,00
58.079,00
17.001,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
88.282,00

ESTAT DE DESPESES
Capítol

Descripció

I

DESPESES DE PERSONAL

II
III

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES

Imports
0,00
82.982,00
1.100,00
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IV
V
VI
VII

TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIES I ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII

ACTIUS FINANCERS

IX

PASSIUS FINANCERS
TOTAL

0,00
0,00
4.200,00
0,00
0,00
0,00
88.282,00

Societat mercantil de capital íntegrament local: Viserma, serveis i manteniments.

PREVISIONS D’INGRESSOS
Descripció
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL

Imports
138.000,00
838.333,39
25.100,00
1.001.433,39

PREVISIONS DE DESPESES
Descripció

Imports

DESPESES DE PERSONAL

776.130,30

DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS

171.021,23

DESPESES FINANCERES
TOTAL

250,00
947.401,53

4. Aprovar els programes anuals d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici
2019.
5. Aprovar definitivament la Plantilla de personal de l’entitat local per a l’exercici de
2019, que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i
personal eventual, d’acord amb l’informe justificatiu del Servei de Recursos humans,
que consta a l’expedient i que comporta les següent modificacions:
a) Creació:
Serveis Personals:


Es crea una plaça de personal funcionari, grup de classificació C2,
de l’escala d’administració general, subescala auxiliars.

Policia Local:


Es crea una plaça de personal funcionari, grup de classificació C2,
de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials,
policia local.

6. Aprovar com a conseqüència de les modificacions de la plantilla detallades en el punt
anterior, i de les necessitats organitzatives exposades als informes presentats pels
diferents serveis i que consten a l’expedient del pressupost, les següents
modificacions a la Relació de llocs de treball:
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a) Creació:


Es crea un lloc de Tècnic d’obra publica quedant de la següent
manera:



Es creen dos nous llocs de treballs, anomenats un Tècnic en
intervenció socioeducativa i l’altre Tècnic en intervenció
socioeducativa TP, les seves funcions quedaran definides en les
fitxes descriptives dels llocs de treball de l’Ajuntament. Aquestes
modificacions no generen cap increment a l’Annex de personal
respecte l’Any 2018 ja que a aquests llocs s’hi adscriuran els
treballadors actualment adscrits provisionalment al lloc d’educador
social i educador social TP deixant-los vacants.

b) Modificacions:


S’adequa la denominació del lloc de treball de Treballadora social
equiparant-lo a la d’altres treballadors/es de la RLLT de
l’ajuntament, tenint en compte les funcions que actualment realitza i
les que a data 1 de gener de 2019 li han estat atribuïdes, convertint-la
en la de Treballadora social i Responsable de l’EBAS. Aquesta
modificació, fa necessari la modificació de la puntuació del
complement específic i del Complement de destí (CD)



S’adequa la denominació del lloc de treball que fins al moment
estava descrit com a responsable del Sad i del Casal de dia, en el de
Director/a del SAD i del Casal de dia. Aquesta modificació no
genera cap increment a l’Annex de personal respecte l’Any 2018.
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Es modifiquen i es redefineixen les funcions de la relació de llocs de
treball i de la fitxa descriptiva, convertint un dels llocs de
Treballadora Familiar TP, en el d’Informador/a de l’EBAS
/Treballador/a Familiar TP de manera que s’adeqüi a la realitat.
Aquesta modificació no genera cap increment a l’Annex de personal
respecte l’Any 2018.



Es modifica el lloc del secretari de la relació de llocs de treball en el
sentit que en la casella observacions si afegeix el text següent: “Per a
la realització de funcions de l'àmbit jurídic té un CE de 12.000,00€
anuals que deixarà de percebre en el moment que deixi de realitzarles”.

c) Actualitzar les dotacions dels llocs de treball de la RLLT, d’acord amb
l’Annex de personal i les modificacions de la plantilla que figuren a
l’expedient i que es donen íntegrament per reproduïts
7. Destinar els ingressos obtinguts dels aprofitaments urbanístics, a l’execució de les
inversions que és detallen a l’annex d’inversions que consta a l’expedient.
8. Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona un resum per capítols del
Pressupost Generals, així com la, plantilla de Personal funcionari i laboral, de
conformitat amb l'article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l'article 20 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril.
9. Remetre còpia a l'Administració de l'Estat, així com, a l’òrgan corresponent de la
Generalitat de Catalunya.
10. Fer constar que aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la Jurisdicció
Contenciós-Administrativa, amb els requisits, formalitats i causes assenyalades en
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l'article 170 i 171 del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat
per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i en la forma i terminis que
estableixen les normes d'aquesta Jurisdicció.

3.-Adopció del sistema de videoacta.
Primerament i habilitat per l’alcalde, es llegeix pel secretari general la proposta d’acord
en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord.
Procedeix a explicar la moció l’alcalde que diu que es tracta de tirar endavant la
iniciativa per tal que en el següent mandat l’ajuntament es posi al nivell dels altres
municipis de la comarca i del país i es posi en funcionament la vídeoacta que és molt
rigorosa per una banda i una innovació tecnològica que s’adequa a les necessitats que es
tenen avui en dia en ple segle XXI i que de retruc, malgrat això impliqui ara una
despesa, en matèria de treball de cara al departament de secretaria implicarà un estalvi
d’hores de tenir els cascs posats al cap i anar picant les actes i es podran dedicar a que el
procés administratiu vagi més àgil. Afegeix que volen deixar-ho preparat per al proper
mandat.
El Sr. Cusidó diu que hi estan d’acord però pel proper mandat. Vol puntualitzar que
amb l’expedient del Ple no hi havia cap més documentació que la moció i no hi havia
cap informe ni cap document que motivi aquesta moció.
La Sra. Àlvarez creu que és una bona mesura i que votaran a favor de la moció.
Pregunta si és possible la retransmissió en vídeo del ple.
La Sra. Martín-Moreno diu que també estan d’acord amb la moció.
La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Aquí ja disposem de la gravació en àudio, i per altra banda, segons tenim entès, la
videoacta també s’ha d’acompanyar d’un resum del ple, així doncs, no se solventa del
tot el tema de les actes. Creiem que el problema radica en l’ús que en fa algun membre,
que no és una problemàtica que generin tots els Grups. Tampoc sabem si ens costa 5 o
50.000 euros, ni el cost anual de lloguer, o el cost de formació del personal i no ho
veiem prioritari, creiem que la prioritat és una altra. Som més partidaris d’emprar
aquests recursos en temes d’inversió que encara resten pendents d’execució com el
tancat i adequació de l’Horta Social i Comunitària, que ja esta en marxa tot i que encara
no esta condicionada, la gatera, que tot i pressupostada no està executada, les obres que
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resten pendents de la cuina del bar de Can Rafart. Els adjudicataris fa més d’un any que
hi treballen intentant donar un bon servei, però en unes condicions pèssimes, fins i tot
diria de perill. No diem que en un futur no sigui viable, però demanaríem que es deixes
sobre la taula, tenint en compta les possibilitats econòmiques reals de l’Ajuntament. I en
tot cas de progressar, no hi podem donar suport, no ens sembla coherent.”
El secretari municipal diu que la motivació està a la relació de fets de la moció i en el
moment de la contractació es demanarà que tingui l’streaming (retransmisió de video en
temps real). Afegeix que a l’inici de l’expedient de contractació es parlarà del cost.
I no sortint cap més intervenció es procedeix a la votació de la proposta d’acord i per
majoria absoluta: 12 vots a favor (7 d’ARA VILASSAR, 2 del PDeCAT, 2 de la CUP
i 1 del PP); i 1 vot en contra (del PSC), s’acorda:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2019000022
Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN
Assumpte

Adopció del sistema de vídeoacta.
Identificació de l’expedient
Número exp.: GINF2019000002
Relació de fets

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt utilitza un sistema de transcripció d’actes que esta
absolutament obsolet.
En la majoria de municipis del nostre entorn s’ha implantat, ja des de fa anys, el sistema
de vídeoactes, que consisteix en què les intervencions dels diferents regidors a les
sessions són recollides per un sistema audiovisual però que permet una garantia de
seguretat jurídica adequada.
La pròpia filosofia de les normes de procediment adminitratiu, les de procediments
jurisdiccionals i de la legislació de contractes del sector públic, estableixen la necessitat
d’evolucionar a una administració electrònica, com a mitjà per a protegir el medi
ambient amb el consegüent estalvi de paper i de normalització en la relació amb els
ciutadans d’una societat cada vegada més digital.
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L’Ajuntament al seu Reglament Organic Municipal (en endavant ROM) i concretament
a l’article 12.1r. paràgraf Segon, estableix la necessitat d’una majoria qualificada de 2/3
del número legal de membres de la Corporació, això és, 9 regidors, per adoptar el
sistema de videoactes.
Per tot l’anterior, entemen que el ple ha de decidir en vers a l’implementació d’aquest
sistema amb la majoria qualificada espressada a l’apartat anterior.
Fonaments de Dret

Art. 12 del ROM.
Proposta d’acord

Primer. Acordar la implementació, des de la data d’adopció d’aquest acord, del sistema
de videoactes per a les sesssions plenàries, que consisteix en què les intervencions dels
diferents regidors a les sessions son recollides per un sistema audiovisual però que
permet una garantia de seguretat jurídica adequada.
Segon. Facultar l’alcalde per a la publicació i formalització d’aquest acord.
Tercer. Notificar la present resolució a les diferents Àrees de l’Ajuntament, al Cap de
Servei d’Informàtica i a l’ACM per tal de contractar al seu moment el servei mitjançant
l’Acord Marc de l’ACM.

4.-Aprovació del Reglament d'adjudicació i normes de funcionament intern del
Servei d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Primerament i habilitat per l’alcalde, es llegeix pel secretari general la proposta d’acord
en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord.
Procedeix a explicar la moció la Sra. Ruhí i diu que és un reglament que facilitarà la
gestió. Explica que aquest document parteix d’un estudi que va començar amb un treball
amb la Diputació sobre la pobresa. Aquest estudi va donar diferents conclusions que
van portar cap a la pobresa habitacional, que és el tema més greu.
Aquest reglament, continua dient, defineix les característiques del servei, els destinataris
i els requisits que han de reunir per poder-hi accedir al servei temporal d’allotjament
d’urgència. També contempla tot el procediment per una adjudicació correcta i els
passos que s’han de seguir i per tant facilita la gestió dels tècnics.
Parla del programa “viure” que és un programa que s’està començant a desenvolupar
amb el suport que es tindrà dels pisos vuits amb Hàbitat 3 per lloguer social i es diu
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“Vilassar per la inclusió habitacional d’urgència i emergència” i té per objectiu
desenvolupar diferents projectes per l’atenció a les situacions d’urgència i emergència
habitacional i que està a la disposició de tothom per consultar.
El Sr. Garrigós diu que es tracta d’un reglament molt tècnic que dona poca valoració a
nivell polític i comenta que es tracta d’un procediment que permetrà que sigui
transparent i reglat per poder accedir a aquest servei que presta l’Ajuntament.
La Sra. Àlvarez , anuncia que s’abstindran per què hi ha temes als annexos del
reglament intern que els generen dubtes i que el que faran és quedar amb els tècnics i
que si no hi estan d’acord, faran les al·legacions que creguin convenients.
La Sra. Martín-Moreno, diu que veu bé el tema de l’habitatge urgent i que ningú es
quedi al carrer i per això votarà a favor.
La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Ates que el dret a l’habitatge és un dret fonamental per a les persones i en el marc de
situacions de vulnerabilitat social i risc d’exclusió residencial, creiem que és des de
l’Ajuntament, com a entitat més propera a la ciutadania, que s’ha de garantir aquest
dret, i per poder desenvolupar aquesta funció, es necessiten unes regles de funcionament
per ambdós parts. No hi hem pogut dedicar prou temps per estudiar aquest document,
ho farem, i hi formularem propostes en la mesura que ho creguem oportú. En principi
ens abstenim”.
La Sra. Ruhí diu que és posar en net tot el que estan treballant i calia escriure-ho i fer el
protocol.
I no sortint cap més intervenció es procedeix a la votació de la proposta d’acord i per
majoria absoluta: 10 vots a favor (7 d’ARA VILASSAR, 2 del PDeCAT, i 1 del PP);
I, 3 abstencions ( 2 de la CUP i 1 del PSC), s’acorda:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSOC2019000036
Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN
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Assumpte

Aprovació del Reglament d’adjudicació i normes de funcionament intern del Servei
d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt
Relació de fets

En data 21 de novembre de 2018, la Treballadora Social, amb el vist-i-plau del regidor
delegat, ha emès informe que consta en l’expedient i es dóna per reproduït en el que es
desenvolupen els motius que fan necessari l’aprovació del nou Reglament d’adjudicació
i normes de funcionament intern del Servei d'allotjament temporal d'urgències de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
Aquest Reglament té per objecte definir les característiques del servei, els destinataris i
els requisits que aquests han de reunir per poder-hi accedir al servei d’allotjament
temporal d’urgència d’aquest ajuntament, així com el procediment d’adjudicació i els
criteris de valoració de les situacions de necessitat d’habitatge, i l’ordenació del
funcionament del recurs.
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (en endavant
LRBRL) 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 (TRLMC)
atorguen als municipis, en l’àmbit de les seves competències i en els termes que
estableix la legislació de règim local, la potestat per a l’aprovació d’ordenances i
reglaments, essent el ple de l’ajuntament l’òrgan competent per a l’aprovació inicial i
definitiva.
Pel que fa al tràmit administratiu, cal destacar que el procediment per a l’aprovació de
les ordenances i reglaments municipals ve regulat concretament en els articles 49 i 70
de la LRBRL, en l’article 178 del TRLMC, i en els articles 60 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals (ROAS).
Així mateix, caldrà tenir present durant la tramitació el que preveu l’article 69 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern, en relació als procediments de participació ciutadana en l’elaboració de les
normes que promou l’Administració pública.
En aquesta línia de participació ciutadana, també cal fer esment a les previsions de
consulta pública que desenvolupa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Fonaments de dret

1. Els articles 4.1.a), 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases de
Règim Local (LRBRL).
2. L’article 8.1.a), 178 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
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pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (TRLMC).
3. 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).
4. L’article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
Proposta d’acord

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. Aprovar inicialment el Reglament d’adjudicació i normes de funcionament
intern del Servei d'allotjament temporal d'urgències de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt,
el contingut del qual figura a l’expedient.
Segon. Sotmetre l’aprovació inicial a informació pública i audiència, per un termini de
trenta dies, - comptadors des de la darrera publicació -, mitjançant anunci al Butlletí
Oficial de la Província, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, i en el taulell
d’anuncis de la corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.
Així mateix, publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest
ajuntament en l’apartat Govern obert i transparència/Acció de govern i
normativa/Normativa, plans i programes/Ordenances reguladores i reglaments, 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.
Durant aquest termini, l’expedient podrà ser consultat a les oficines del Departament de
Secretaria (Plaça de la Vila, 1, planta primera) en dies laborables de les 9:30 fins a les
13:30 hores.
Tercer. Disposar que, en cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el
termini atorgat en l’apartat anterior, l’aprovació inicial es tindrà per definitiva sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
Quart. Facultar l’alcalde per a subscriure i signar tota classe de documents relacionats
amb aquest assumpte, per tal de garantir l’efectivitat de l’acord.
Cinquè. Notificar el present acord a l’Alcalde de la Corporació, a la Regidora de
Serveis Socials, al Cap d’àrea dels Serveis d’atenció a les persones, i al Departament de
Comunicació d’aquest ajuntament.
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5.-Moció per fer front a l'alarma social dels robatoris en cases habitades.
Primerament i habilitat per l’alcalde, es llegeix pel secretari general la proposta d’acord
en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord.
Seguidament, procedeix a explicar la moció el Sr. Cusidó que fa l’exposició següent:
Manifesta que és una moció que es va gestar a l’Associació Catalana de Municipis i
també es va presentar en el Consell Comarcal i es va aprovar. Explica que bàsicament
és per la preocupació dels robatoris amb violència i que el que es demana és l’increment
de penes a reincidents i el retorn dels 800 milions d’euros que deu l’Estat a la
Generalitat. Afegeix que una de les coses que van trobar interessant també, és els lectors
de matrícula, per què es pot determinar el fluxe de vehicles que poden ser potencialment
perillosos sempre i quant amb la supeditació de la part corresponent de mossos.
Comenta que a nivell municipal els temes de la policia s’està treballant en aquest sentit
però que entenen que és una eina que pot facilitar la coordinació amb les altres policies
de la comarca.
Demana el suport en aquesta moció.
L’alcalde diu que es tracta d’una moció stàndar de l’ACM en la que es plantegen que
s’han d’impulsar les actuacions policials necessàries i ha d’haver una transferència,
encara no concretada, de 800 milions d’euros per garantir més presència policial, insta
que se signi el conveni amb el departament d’interior per instal·lar càmeres lectores de
matrícules,....
Comenta que a la reunió amb el veïnat, van explicar de quina manera intensificaven la
patrulla, de quina manera la coordinació amb els mossos es feia més efectiva i d’altres
qüestions. Diu que els van demanar càmeres i se’ls va dir que no era de rebut tenir
càmeres per què l’efectivitat d’aquestes és pròxima a “0”, i a més, qui té càmeres manté
el nivell i la intensitat de robatoris en el seu municipi. Afegeix que s’ha de dir que el
vehicle policial té una càmera que és capaç de llegir matrícules d’aquest tipus i fa
escassament dos dies es va interceptar un vehicle robat a Vilassar de Dalt que havia
estat utilitzat en robatoris.
Afegeix que, malgrat la insistència, van haver d’argumentar que les càmeres no era una
prioritat de seguretat en termes vilassarencs i recorda una intervenció que va dir que
d’acord si no serveixen de res però que ells les volien, però diu que el govern també ha
de decidir que les coses no siguin només per què es volen, sinó per què hi hagi una mica
més d’argumentació al darrera.
Explica que l’inspector dels mossos d’esquadra li comentava que necessiten 1.500
mossos d’esquadra de tot el país i que estaran operatius d’aquí 18 mesos, però que les
retallades que hi ha hagut en termes de serveis públics i en termes de seguretat han
donat com a conseqüència que ara, “a corre-cuita”, la policia és la solució quan hi ha un
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conjunt de mesures que s’hauria de tenir en compte que no són estrictament policials.
Entenen que el codi penal hauria de precisar algunes puntes que generen vulnerabilitat
per què són facilitadores de determinats robatoris però també entenen que caldria ser
més exhaustius a l’hora de dir què es planteja quan es proposa una reforma del codi
penal, per què la por és un motor, un combustible molt fàcil a l’hora de prendre
decisions i no hauria de ser el combustible que ells utilitzen.
Anuncia que ARA VILASSAR s’abstindrà en aquesta moció.
El Sr. Miralles diu que tenen seriosos dubtes en quan a la privacitat de tota la població,
d’entrades i sortides, pels lectors de càmeres, en la garantia en la traçabilitat de les
dades i si es disposava o no del personal suficient per gestionar totes aquestes dades
emmagatzemades.
Comenten que coneixen d’altres municipis que no han funcionat massa bé com per
exemple Tiana i per tant, per temes de privacitat i garantia, votaran en contra de la
moció tot i que en línees generals en alguns punts podrien trobar elements d’estar-hi
d’acord, però no en el fet concret d’instal·lar càmeres de lectura de matrícules.
Votaran en contra de la moció.
La Sra. Martín-Moreno diu que hi ha punts que està a favor i d’altres que està en contra.
Comenta que ja va demanar que es posin serenos de suport a la policia però no està
d’acord en la instal·lació de càmeres que gravin les matrícules ni que hi hagi càmeres
que vigilin la gent. Afegeix que no està d’acord amb el punt cinquè, ja que la
Generalitat s’està gastant molts diners amb ambaixades a l’estranger i pregunta per què
no es gasta en mossos d’esquadra.
Comenta que està d’acord que es canviïn les penes per robatoris, però diu que
s’abstindrà, ja que insisteix que hi ha punts que no hi està d’acord.
La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Som conscients de l’alarma social que han generat els robatoris en els últims temps,
però no és un tema de més enduriment de penes, és més de prevenció, i el problema per
poder treballar la prevenció és que no hi ha prou efectius. Si no es deté el lladre, de que
ens serveix endurir les penes. Ara actualment, en el cas de reincidents, la pena de dos
anys ja és considera alta, és el primer delicte, que no ingressen. Estem d’acord que cal
incrementar la dotació de Mossos d’Esquadra i s’han d’impulsar actuacions policials
coordinades, però no en el fet d’augmentar les penes, està demostrar que no te cap
efecte dissuasori. El nostre vot és d’abstenció.
També cal destacar que estem davant d’un altra sistema de robatoris, de la presència a la
nostra comarca dels denominats “llances internacionals”: venen, cometen diferents
robatoris durant uns dies i marxen a l’estranger, modus que comporta una gran dificultat
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per aplicar-los la llei. Com hem dit, cal impulsar actuacions ben coordinades i més
efectius.”
El Sr. Cusidó , aclareix que s’insta a la revisió de penes als ens competents per fer-ho.
En quan a la vigilància i control és competència de mossos i referent als 800 milions és
del deute contret que té l’Estat amb la Generalitat i no del que es destini a gastar en un
lloc o altre.
Puntualitza que el motiu de portar aquesta moció al ple, és per posar damunt la taula
més opcions. Afegeix que el tema de gravació de matrícules és gestió dels mossos
d’esquadra i que està dintre de tots els temes de control.
Afegeix que ja va comentar a la comissió informativa que estava obert a qualsevol
modificació que es pogués aportar i que no se n’ha fet cap i per aquest motiu no s’ha
canviat res de la proposta inicial.
I no sortint cap més intervenció es procedeix a la votació de la proposta d’acord i es
produeix un empat: 2 vots a favor del PDeCAT; 2 vots en contra de la CUP i 9
abstencions d’ARA VILASSAR, PP i PSC .
El secretari municipal diu que segons el ROM s’ha de procedir a una nova votació i si el
resultat és un nou empat, es pot desempatar pel president amb el seu vot de qualitat.
Es produeix la segona votació i per majoria absoluta: 9 vots en contra (7 d’ARA
VILASSAR i 2 de la CUP); 2 vots a favor del PDeCAT; I, dues abstencions (1 del PP i
1 del PSC): Es rebutja la moció presentada.

6.-Donar compte del Decret 397, de data 15 de març de 2019, d'aprovació del
Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors de Vilassar de Dalt.
L’alcalde dona la paraula al Sr. Morales per què faci una introducció sobre el Decret
que es dona compta.
El Sr. Morales diu que ja fa uns anys enrere a iniciativa del propi govern i també amb
alguna moció presentada per la CUP en el Ple, s’ha iniciat un treball que ha pres un nou
impuls amb la definició de la regidoria d’igualtat per tal de treballar tota la qüestió de la
prevenció, actuació i sensibilització per combatre les agressions sexistes de totes les
festes del municipi, sobretot a les festes majors.
Comenta que aquesta actuació que ha anat evolucionant, ara rep d’alguna manera una
certificació o un impuls amb el protocol contra les agressions sexistes que s’està
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presentant amb tots els agents que intervenen a la festa i creuen important parlar-ho al
ple per fer-ne difusió.
A continuació pren la paraula la Sra. Lloret, que diu creuen molt important i necessari
donar aquesta publicitat al protocol per què la ciutadania el pugui conèixer i posar en
valor aquest treball transversal que des d’octubre de 2017 s’ha estat treballant, en un
inici en les diferent regidories de joventut, cultura i festes i posteriorment des de la
comissió formada pels tècnics de l’àrea d’igualtat, de joventut, de cultura i festes, també
per infermeres del centre d’atenció primària de Vilassar de Dalt, per la policia local i la
incorporació posterior de l’ Institut Jaume Almera i l’Escola Sant Jordi.
Explica que ja es va fer una primera acció a la festa major d’abril de 2018 amb un tríptic
que volia posar en alerta la ciutadania de com es podia actuar en cas de patir una
agressió sexista però calia fer un pas més i tenir aquest protocol d’actuació per prevenir
i en cas que hi hagi l’agressió, poder actuar.
Manifesta que aquest protocol pretén sensibilitzar la població en general, entitats
col·laboradores i col·lectiu de joves, articular actuacions davant de possibles agressions
sexistes o lgtbifòbiques, implicar als agents participants amb corresponsabilitat vers les
conductes sexistes o discriminatòries i generar espais lliures de violència i igualitaris.
Comenta que el mateix protocol fa una petita introducció en la que explica què és una
agressió sexista i també recull un quadre amb els diferents tipus d’agressions recollides
en diferents nivells segons la gravetat, però agressions que s’emmarquen dintre del que
serien agressions psicològiques, físiques, sexuals i ambientals, a partir d’aquí, recull les
diferents accions de prevenció que es començaran a engegar a començaments del mes
d’abril per poder-les fer efectives en aquesta primera festa major, que entrarà en
funcionament el protocol.
Explica que les accions de prevenció són un seguit d’accions de sensibilització amb
l’inici d’una campanya amb diferents materials que estaran presents a la festa major.
També hi haurà la formació de totes les persones que participin a l’entorn de la festa,
tant dels agents preventius com el personal voluntari que estigui vinculat a la festa
major. Afegeix que hi ha accions formatives al propi jovent de dels centres escolars i
alhora es preveu que la comissió avaluí el protocol amb les vegades que s’hagi
d’activar.
Des de la comissió de festes no es contractaran grups que transmetin missatges
masclistes, es generaran els espais visibles amb bona il·luminació i element de
prevenció com el punt lila.
Afegeix que el protocol contempla a més de la prevenció l’actuació amb quatre nivells:
acompanyament a la persona agredida amb dos nivells segons la gravetat i un circuit
que s’ha de seguir amb els cossos de seguretat i els centres d’atenció primària o els
serveis sanitaris que estiguin a l’entorn de la festa major.
Per últim diu que hi ha el seguiment i avaluació de la comissió transversal amb diferents
indicadors que es contemplen en el protocol.
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Diu que és una eina útil per poder prevenir aquestes situacions i espera que no s’hagi
d’activar, però que en el cas que passés, es podrà donar la millor resposta.
La Sra. Àlvarez agraeix que s’hagi fet aquest protocol, i comenta que ja van posar de
manifest que hi havia coses que els preocupava com quin rol jugarà la policia local.
Comenta que s’han estat informant amb d’altres protocols on no hi ha una atenció ni
tant directe ni tant visible per part de les forces, per què hi ha llocs que són mossos o
policia local i que això es podria acotar veient la policia que hi ha i la que treballa de nit,
els preocupa que puguin fer una bona intervenció, sobretot en casos d’agressió. Demana
que es revisi el protocol en aquest sentit, ja que per molt que se’ls formi si no saben com
tenen que treballar amb les víctimes, serà perillós el tracte que puguin rebre sobretot
quan s’ha estat agredida.
Per la resta estan d’acord i agraïts pel protocol.
La Sra. Martin-Moreno no vol intervenir, ja que esta d’acord.
La Sra. Bosch manifesta la seva alegria per què s’estigui arrencant en aquesta àrea. Diu
que en principi aquest protocol d’aplicació a la festa major però s’anirà enllaçant en tot
el que es vagi fent. Felicita a la regidora per la bona feina.
I , no sortint cap més intervenció, els presents resten assabentats del Decret 397, el qual
literalment diu:

DECRET 2019AJUN000397
REF: Expedient número GSPE2019000026
Assumpte

Aprovació del Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors de Vilassar de
Dalt.
Relació de fets

Des de les regidories de Joventut i Cultura es va considerar convenient l’elaboració d’un
Protocol contra les agressions sexuals i el consum d’alcohol en vista de fets que s’han
donat en passades Festes Majors.
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Va ser al gener de 2018, coincidint amb la creació de l’àrea d’Igualtat, que es va crear la
Comissió contra les agressions sexistes i el consum d’alcohol a les Festes Majors de
Vilassar de Dalt. Aquesta Comissió està formada pels tècnics i tècniques de les
regidories de Joventut, Igualtat i Cultura, a més a més de representats de la Policia
Local i el Centre d’Atenció Primària.
El Protocol vol ser una eina útil per evitar la violència masclista i l’abús del consum
d’alcohol, així com totes les conseqüències que pot generar a les Festes Majors i a les
activitats populars que es celebrin en aquest municipi. També pretén posar en
coneixement dels diferents agents implicats en l’organització i el desenvolupament dels
esdeveniments festius de la vila els mecanismes per lluitar contra aquests tipus
d’actituds violentes i discriminatòries.
Així doncs, el Protocol és el resultat de la implicació de la nostra vila per eliminar
qualsevol tipus d’agressió sexista, homòfoba, xenòfoba o semblant, així com les
conductes violentes que puguin sorgir en les Festes Majors del nostre municipi.
El que pretén és ser una eina de sensibilització per a tota la ciutadania, que pugui donar
resposta a situacions de violència, tant masclista com sexual, i prevenir qualsevol tipus
de discriminació; circumstàncies que sovint augmenten amb el consum d’alcohol.
Per tant, per poder gaudir d’unes Festes Majors plenes de respecte i igualitàries, és
imprescindible tenir uns espais lliures de qualsevol tipus de violència i tolerants vers la
diversitat afectiva sexual on tothom pugui expressar-se lliurement en els espais d’oci
nocturn.
Fonaments de Dret

Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d’homes i dones.
Article 21.1 s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de la bases de Règim Local.
Article 53.1 u) 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.
Resolució

1. Aprovar el Protocol contra les agressions sexistes a les festes majors de Vilassar
de Dalt.
2. Publicar el text del Protocol a la pàgina web municipal i al portal de
transparència.
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3. Comunicar aquesta resolució a les Regidories de Cultura i Joventut, a Serveis
Socials, al Centre d’Atenció Primària de Vilassar de Dalt i a la Policia Local, i
adjuntar-hi el text del Protocol.

7.-Ratificació del Decret número 373, de data 8 de març de 2019, relatiu al
contracte de serveis d'assessorament jurídic.
Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord
en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord.
Procedeix a explicar la moció la Sra. Llauró, que manifesta que l’actual secretari
municipal és advocat col·legiat i ja es va explicar que s’anirien reduint els
assessorament jurídics externs que hi havia contractats per una millor eficàcia i
eficiència i per una reducció de cost econòmic. Afegeix que aquesta moció fa referència
a la finalització del contracte de serveis amb l’assessor jurídic.
El Sr. Cusidó diu que aquest tema no es va portar a la comissió informativa i per tant
entén que s’hauria de votar la urgència per la inclusió al ple.
Comenta que manca informació a l’expedient del ple per què només se’ls ha lliurat la
moció.
Referent a la moció diu que posa que el contracte és del 2013 i que s’ha prorrogat
tàcitament, però al 2013 aquest assessor ja hi era, perquè fa molt de temps que està a
l’Ajuntament, primer sense contracte i després amb contracte.
Tenen dubtes si s’ha notificat a l’interessat, si hi està d’acord o no, i si comporta deures
laborals i indemnitzacions la rescissió d’aquest contracte. Afegeix que si no hi està
d’acord, probablement serà un litigi dels seus drets i que serà imminent.
El Sr. Miralles estarien d’acord en rescindir els serveis de l’assessor jurídic però tenen
dubtes per motius que ha expressat el Sr. Cusidó, referent a que si han sigut contractes
menors encadenats durant 6 anys, si aquest import ha superat el que provocaria que es
fes una licitació pels serveis externs d’assessoria jurídica. Afegeix que si s’ha superat
l’import màxim de contracte menor i no s’ha fet, s’evidenciaria una mala gestió per part
de l’Ajuntament permetent que es repetissin aquests contractes i no produint-se la
licitació d’aquest servei si s’hagués volgut.
Puntualitza que com que no tenen tota la informació, tot i estar d’acord en la rescissió
del contracte, s’abstindran.
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La Sra. Martin- Moreno diu que quan se’ls va proposar al ple que el secretari municipal
realitzaria les funcions per poder estalviar a l’Ajuntament 34.000 €, van estar totalment
d’acord, però que ara se’ls presenta una rescissió de contracte a una persona que pot
interposar un recurs contra l’ajuntament. Puntualitza que per aquest motiu no votarà a
favor.
La Sra. Bosch diu que són aquells estalvis que es mengen les tovalles. Comparteix el
que diuen els altres grups de la oposició. Pregunta si s’ha notificat i si emprendrà alguna
acció judicial per aquest tema. Anuncia que s’abstindrà.
La Sra. Llauró diu que està notificat i que ha parlat amb ell i que no sap dir si està
d’acord o no. Explica que la formula era un contracte de serveis d’assessorament
puntual que en qualsevol moment una de les parts el pot rescindir i que això és el que ha
fet amb el preavís i la notificació.
El secretari municipal, habilitat per l’alcalde per a donar les pertinents explicacions en
vers aquest tema, diu que en termes jurídics era un contracte de serveis que l’antiga llei
preveia que era un màxim de 4 anys i dos prorrogables, 6, és d’aplicació en l’antiga llei
d’acord amb les disposicions transitòries que consten a l’expedient, i puntualitza que els
expedients es tramiten i es poden obtenir electrònicament. Afegeix que la rescissió es
podia fer o no, i que s’ha optat per fer-la, i creuen que està tot de cara a la llei, malgrat
tothom pot defensar els seus drets.
El Sr. Cusidó pregunta si aquest contracte s’havia licitat.
L’alcalde respon que es va fer sobre la base de tres ofertes, en un procés negociat.
El Sr. Cusidó diu que si es va adjudicar per una quantia i aquesta s’ha sobrepassat amb
el temps, vol dir que és un contracte que no és correcta.
L’alcalde li respon i puntualitza que l’assessor jurídic treballa a l’ajuntament d’Eivissa
fins ara i durant tot aquest temps ha fet una assistència sobretot en matèria d’urbanisme
a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, per què no es tenia una secretaria com l’actual, que
pot concentrar també l’assessorament jurídic. Comenta que aquest assessorament
puntual, de forma externa, la feia aquesta persona que viu a Eivissa, tot i que sempre ha
fet una gran feina i venia de tant en tant i els ajudava. Puntualitza que els darrers mesos,
abans de tenir l’actual secretari, s’havia plantejat la opció de licitar un suport jurídic de
nou i per tant regularitzar aquesta situació, ja que s’havia de fer en un sentit o altre, ja
que es portava temps així.
Explica que no es va fer abans, per què no hi havia una estructura operativa a secretaria.
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Afegeix que s’ha fet ara per que la secretaria està ocupada per un secretari amb la plaça
amb propietat i farà la seva funció aquí permanentment i que no es pot ampliar les
funcions del secretari i mantenir l’assessorament extern per por que passi alguna cosa.
Diu que si no hi està d’acord ja es veuran als tribunals i un jutge decidirà.
El Sr. Cusidó pregunta si està notificat i si hi està d’acord.
L’alcalde diu que s’ha d’acabar de perfilar i deixar clar i afegeix que s’ha parlat amb ell
i se li ha notificat.

I no sortint cap més intervenció es procedeix a la votació de la proposta d’acord i per
majoria absoluta: 7 vots a favor d’ARA VILASSAR; i 6 abstencions ( 2 del PDeCAT,
2 de la CUP, 1 del PP i 1 del PSC), s’acorda:
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia següent:
REF: Expedient número GSEC2019000019
Assumpte
Ratificació del Decret número 373, de data 8 de març de 2019, relatiu al contracte de serveis
d'assessorament jurídic
Antecedents
I.- A l’any 2013 i previ el corresponent expedient administratiu de contractació, per Decret d’alcaldia
núm.1218/2013 de 9 de desembre de 2013, l’alcalde va adjudicar el contracte de serveis
d’assessorament jurídic en matèries puntuals al senyor Mariano Juan Colomer.
II.- La naturalesa jurídica del contracte era i és, la d’un contracte de serveis d’acord amb la definició
que d’aquests fa l’article 10 de la llavors en vigor Llei 3/2011, de 14 de novembre, per la qual s’aprovà
el TR de la Llei de Contractes del Sector Públic,( en endavant Antiga LCSP) i ara, per l’article 17 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
III.- El plec de clàusules que regí la contractació, que és “lex contractus” entre les parts, establia una
duració de contracte d’un any, - comptador des de l’endemà de la signatura del contracte (desembre de
2013) -, prorrogable per mutu acord de les parts ( Clàusula VI del Plec de clàusules administratives
particulars que regiran la contractació pel procediment negociat del servei d’assessorament jurídic en
matèries puntuals a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt).
IV.- El contracte s’ha anat prorrogant expressament o tàcitament durant més de cinc anys per aquest
mutu acord ja que cap de les parts ho ha denunciat. Al propi plec de clàusules, referit a l’apartat
anterior, i el posterior contracte administratiu de prestació de serveis, que recordem s’establia
inicialment per a un any, contemplava la possibilitat de: “ possibles prorrogues”.
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V.- La antiga LCSP, establia al seu article 223,apartats h) i i) com a causes de resolució entre d’altres,
les següents:
Art. 223 (Antiga LCSP).
“ Causas de resolución.
Son causas de resolución del contrato:
h) Las establecidas expresamente en el contrato.
i) Las que se señalen específicamente para cada categoría de contrato en esta Ley.”
VI.- Així mateix, l’article 224 (Antiga LCSP) establia qui era l’òrgan competent per a la seva resolució ,
en dir:
“Artículo 224. Aplicación de las causas de resolución.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se
establezca.
VII.- Pel que fa a la duració màxima dels contractes de serveis, l’art. 303 apartats 1 i 3 establia, en
general, una durada màxima de 4 anys prorrogables per 2 anys més, en dir:
“Artículo 303. Duración.
1. Los contratos de servicios no podrán tener un plazo de vigencia superior a cuatro años con las
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias de las Administraciones
Públicas, si bien podrá preverse en el mismo contrato su prórroga por mutuo acuerdo de las partes antes
de la finalización de aquél, siempre que la duración total del contrato, incluidas las prórrogas, no exceda
de seis años, y que las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente.
La celebración de contratos de servicios de duración superior a la señalada podrá ser autorizada
excepcionalmente por el Consejo de Ministros o por el órgano autonómico competente de forma
singular, para contratos determinados, o de forma genérica, para ciertas categorías.
.../..
3. Los contratos para la defensa jurídica y judicial de la Administración tendrán la duración precisa
para atender adecuadamente sus necesidades.”
VIII.- Finalment, en el referent a l’òrgan competent per a contractar a les administracions locals, la DA
2a ( de l’Antiga LCSP), establia:
Disposición adicional segunda. Normas específicas de contratación en las Entidades Locales.
1. Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales las competencias como
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, de gestión de
servicios públicos, los contratos administrativos especiales, y los contratos privados cuando su importe
no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de
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seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro
años, siempre que el importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado,
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.
Asimismo corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades locales la adjudicación de
concesiones sobre los bienes de las mismas y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la
legislación patrimonial cuando su valor no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del
presupuesto ni el importe de tres millones de euros, así como la enajenación del patrimonio, cuando su
valor no supere el porcentaje ni la cuantía indicados.
2. Corresponde al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos no
mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad local.

IX.- Actualment esta en vigor la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic de 8 de
novembre, que al seu article 29.4, estableix que els contractes de serveis, excepte casos molt delimitats,
ha de tenir un termini màxim de 5 anys. Com a norma general hem passat d’una durada màxima de 4
anys prorrogables en 2 anys més, a un màxim de 5 anys.
X.- No obstant l’anterior, la pròpia DT PRIMERA de la LCSP, regula els casos transitoris, tot dient que
els contractes celebrats abans de l’entrada en vigor d’aquesta llei (la LCSP 2017), es regeixen per la
legislació anterior.
XI.- Per tant, el que correspon decidir per l’òrgan de contractació és:
- Acordar la pròrroga del contracte fins al màxim de 6 anys.
- O, procedir a rescindir el contracte i, si s’escau, procedir a una nova licitació del contracte de serveis
d’assistència jurídica.
Tot això, en base a les necessitats del servei que entengui l’òrgan contractador.
XII.- L’alcaldia, així com l’equip de govern, entenen que s’ha de resoldre aquest contracte de serveis ja
que, d’acord amb l’ interès general i amb motiu de la necessita d’estalviar recursos municipals es pot
prescindir d’aquest assessor extern.
XIII.- Les Clàusules Administratives que regien la contractació establien a la : “Clàusula XIX CAUSES
DE RESOLUCIÓ del Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació pel
procediment negociat del servei d’assessorament jurídic en matèries puntuals a l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt , el següent :
“La resolució unilateral del contracte per part de l’Ajuntament s’haurà d’anunciar amb un preavís d’un
mes, en cas contrari, l’Ajuntament haurà d’indemnitzar al contractista amb l’equivalent a un pagament
mensual, excepció feta que la part a indemnitzar renunciï al cobrament de l’ esmentada quantitat o d’una
part.”
XIV.- Finalment dir que, encara que l’article 224 de l’antiga llei, ja referit, establia que és l’òrgan
contractador qui ha de procedir a la seva resolució, el fet de haver traspassat el contracte els més de 4
anys de durada provoca que, a l’entendre del que subscriu, s’haurà de ratificar la resolució de l’alcaldia
en vers el contracte pel ple, ja que d’acord amb el que establia la DA Segona del Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
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d’aplicació en aquest contracte, correspondria al ple la resolució d’aquest contracte de serveis tenint en
compte que el termini real del contracte amb les seves pròrrogues ha estat superior a 4 anys.
En el mateix sentit la DA Segona apartat 2n de la Llei 9/2017 , de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, actualment en vigor.
Fonaments de Dret

-

-

Articles 17, 29.4 i DA Segona apartat 2 de la Llei 9/2017 , de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic.
Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació pel procediment
negociat del servei d’assessorament jurídic en matèries puntuals a l’Ajuntament de Vilassar de
Dalt.
Llei 3/2011, de 14 de novembre, per la qual s’aprovà el TR de la Llei de Contractes del Sector
Públic, (Antiga LCSP)

Resolució
Primer.- Acordar la resolució del contracte de serveis del servei d’assessorament jurídic en matèries
puntuals a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, celebrat i formalitzat al seu moment entre l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt i l’advocat senyor Mariano Juan Colomer.
Segon.- Acordar la ratificació d’aquesta resolució pel ple de l’Ajuntament i establir que els efectes
d’aquesta resolució de contracte de serveis, esdevindran executius des de la data de recepció per
l’interessat de la notificació d’aquesta ratificació pel ple d’aquesta resolució a l’advocat senyor Mariano
Juan Colomer, sense perjudici de la possible indemnització que la clàusula XIX CAUSES DE
RESOLUCIÓ del Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació pel
procediment negociat del servei d’assessorament jurídic en matèries puntuals a l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt, estableix, o la seva renúncia pel particular.
Tercer.- Acordar que la notificació d’aquesta Resolució d’Alcaldia equival al preavís de denúncia del
contracte establert al plec de clàusules ressenyat a l’apartat anterior.
Quart.- Tanmateix, acordar que temporalment i fins una nova resolució, els recursos contenciosos
administratius en el que l’advocat està ja personat en la data d’aquesta resolució, en nom i representació
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, sigui aquest advocat el que ostenti la defensa lletrada de la
Corporació. Tot això sense perjudici de que en una nova resolució es sol·liciti la venia a l’ expressat
lletrat en aquest recursos en els que actualment ostenta la defensa de l’Ajuntament.
Cinquè.Notificar aquest acord al Regidor d’Urbanisme, al Cap de l’Àrea d’Urbanisme i a l’
intervenció municipal, als efectes oportuns.
Sisè.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Segon.- Notificar aquest ratificació a l’interessat.
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8.-Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
DECRETS AJUNTAMENT FEBRER 2019

2019AJUN000342 28/02/2019

2019SCON000001

Aprovació de l’expedient de
contractació mitjançant procediment
obert del: “Contracte del lloguer
(modalitat rènting) d’un camió de
recollida de residus urbans al
municipi de Vilassar de Dalt”

2019AJUN000341
2019AJUN000340
2019AJUN000339
2019AJUN000338

28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019
28/02/2019

2019FRES000018
2019FRES000006
2019FRES000004
2019DOPE000009

2019AJUN000337 28/02/2019

2019GHIS000012

2019AJUN000336 28/02/2019

2019DECO000019

2019AJUN000335 28/02/2019

2018FIOB000012

2019AJUN000334 28/02/2019
2019AJUN000333 28/02/2019

2019APAD000010
2019OMEN000002

2019AJUN000332 28/02/2019

2019GSPE000019

Ajuts per alimentació
Ajuts per alimentació
Ajuts aliments
Aprovar
les
operacions
de
l'Ajuntament
Desglossament del cànon de la
concessió corresponent al 4rt
trimestre de 2018.
Acord incoació segons relació
19011953.
Devolució
fiança
exp.
OMEN2017000009
Aprovació del padró de l'IBI 2019.
Llicència d'obres per reforma a
l'habitatge del la Bx. Font de la
Teula, 25
Aprovació de la primera addenda
del Conveni Dep. Ensenyament i
Ajuntament pel programa de
diversificació curricular.

2019AJUN000331 28/02/2019

2019MATE000009

2019AJUN000330 27/02/2019

2019DOPE000007

2019AJUN000329 26/02/2019

2018GREC000084

2019AJUN000328 26/02/2019

2019GSPE000014

cessió de material per activitat als
Jardinets Anton Feliu el dia
08/03/2019 de 12 a 16h
Aprovar
les
operacions
de
l'Ajuntament
Procés selectiu per a la creació d'una
borsa d'educadores o educadors per
a la llar d'infants i una borsa de
monitors de menjador.
Aprovació Bases del concurs de
barres de bar per a les festes majors
39

Àrea de serveis generals i econòmics
Secretaria

2019
2019AJUN000327 26/02/2019

2019GSPE000012

2019AJUN000326 26/02/2019
2019AJUN000325 26/02/2019

2019DECO000018
2019DECO000017

2019AJUN000324 26/02/2019

2019IRME000004

2019AJUN000323 26/02/2019

2018IRME000003

2019AJUN000322 26/02/2019

2019RRGT000025

2019AJUN000321 26/02/2019

2019RRGT000028

2019AJUN000320 26/02/2019

2019GREC000016

2019AJUN000319 26/02/2019

2019OMEN000001

2019AJUN000318 25/02/2019

2018RRGT000054

2019AJUN000317 25/02/2019

2019OREX000001

2019AJUN000316 22/02/2019

2019MATE000007

2019AJUN000315 22/02/2019

2019SRCA000001

2019AJUN000314 22/02/2019

2019SRCA000002

Aprovació de les Bases de
participació a la Rua de Carnaval
2019
Proposta sanció n.19011269.
Acprd incoació segons relació
19011033.
Inscripció al registre municipal
d'entitats.
Sol.licitud d'inscripció al Registre
Municipal d'Entitats.
Sol·licitud de devolució d'ingressos
indeguts.
Sol.licita bonificació IBI mentre
duri execució d'obra de construcció
habitatge
PRIMER.- Sol·licito una llicència
per assumptes propis a partir de dia
1 de març de 2019, segons l'article
26,2 del conveni regulador de les
condicions econòmiques, socials i
de treball del personal al servei de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
SEGON.- Sol·licito un Certificat de
serveis prestats/Annex I, actualitzat
amb la data de 28 de febrer de 2019.
Llicència d'obres per reforma de
farmàcia.
Sol·licitud de bonificació de l'IBI
2018 per família nombrosa.
Ordre d'execució c/ Manuel
Moreno, 106 (Can Ribot)
Cessió de materials per activitat
extraordinària el dia 17/03/2019 al
c/ Francesc i Benet Artigas de 8 a
18h
Designa de procurador en el
procediment ordinari 104/2005-A.
Designa de procurador en el
procediment ordinari 310/2004.
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2019AJUN000313 22/02/2019

2019GUAL000002

2019AJUN000312 22/02/2019

2018IRME000002

2019AJUN000311 22/02/2019

2019DECO000016

2019AJUN000310 22/02/2019

2019REBE000003

2019AJUN000309 22/02/2019

2019GURB000010

2019AJUN000308 21/02/2019

2019HEXT000003

2019AJUN000307 21/02/2019

2019HEXT000004

2019AJUN000306 21/02/2019

2019HEXT000005

2019AJUN000305 21/02/2019
2019AJUN000304 20/02/2019

2019ANOM000005
2019DOPE000006

2019AJUN000303 20/02/2019

2019OCOM000006

2019AJUN000302 20/02/2019

2019OCOM000005

2019AJUN000301 20/02/2019

2019MATE000006

2019AJUN000300 20/02/2019

2019OCOM000004

2019AJUN000299 20/02/2019

2019ADID000002

2019AJUN000298 20/02/2019

2019ACON000008

2019AJUN000297 20/02/2019

2019PECS000034

2019AJUN000296 20/02/2019

2019DECO000015

Llicència de gual a la Baixada Font
de la Teula, 9
Inscripció al registre municipal
d'entitats.
Acord incoació, segons relació
19010464.
REPOSICIÓ
BESTRETA
DE
CAIXA FIXA DE SSTT
Sol·licitud pròrroga llicència d'obres
OMAJ2016000003
Serveis especials brigada mes de
gener de 2019
Hores extres i nocturnitats mes de
Desembre 2018 i Gener 2019
Relació
hores
extraordinàries
POLICIA LOCAL gener 2019
Nòmina febrer 2019.
Aprovar
les
operacions
de
l'Ajuntament.
Llicència d'obres per l'obetura de
rasa per realitzar obra de
manteniment - reparació de fuga - a
la Riera Salvet, 38
Llicència d'obres per l'obertura de
rasa i estesa de línia subterrània per
ampliació de la xarxa elèctrica.
Cessió de material pel 20è. Aplec de
la Sardana el 24/03/2019
OCOM2019000004 - Obertura de
rasa per instal·lació d'escomeses de
gas al c/ Sant Antoni
Dietes i/o desplaçaments del mes de
febrer 2019.
Nomenament d’un Auxiliar de
Gestió
Administrativa
per
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt pel
procediment de màxima urgència.
Ajuts a les despeses per afrontar a la
pèrdua temporal d'habitatge per
desnonament
Concessió dret funerari nínxol 1728,
zona M, pis 3er
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2019AJUN000295 20/02/2019

2019DECO000014

2019AJUN000294 20/02/2019

2019GREC000022

2019AJUN000293 20/02/2019

2019GREC000024

2019AJUN000292 19/02/2019

2019RRGT000029

2019AJUN000291 19/02/2019

2018RRGT000072

2019AJUN000290 19/02/2019

2019DECO000013

2019AJUN000289 19/02/2019

2018GPOL000016

2019AJUN000288 18/02/2019

2019ANOM000004

2019AJUN000287
2019AJUN000286
2019AJUN000285
2019AJUN000284
2019AJUN000283
2019AJUN000282
2019AJUN000281
2019AJUN000280
2019AJUN000279
2019AJUN000278
2019AJUN000277
2019AJUN000276
2019AJUN000275
2019AJUN000274
2019AJUN000273
2019AJUN000272
2019AJUN000271

18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
18/02/2019

2019PECS000022
2019PECS000021
2019PECS000020
2019PECS000018
2019PECS000019
2019PECS000032
2019PECS000031
2019PECS000030
2019PECS000029
2019PECS000028
2019PECS000027
2019PECS000026
2019PECS000025
2019PECS000024
2019PECS000023
2019PECS000017
2019MATE000004

2019AJUN000270 18/02/2019

2019APAD000008

2019AJUN000269 15/02/2019

2019FRES000003

Concdessió dret funerari nínxol
núm. 1727, zona M, pis 4rt
Pròrroga contractació d'un agent de
la Policia Local.
Serveis mínims municipals pel dia
21 de febrer de 2019.
Sol.licitud excempció padró taxa
brossa comercial per gestió de
residus centralitzada en empresa
Recurs de reposició contra la via
executiva de 4 liquidacions del SEM
de Can Banús.
Acord incoació, segons relació
19009624.
Comunicació als titulars dels
vehicles intervinguts al dipòsit
municipal per trobar-se en estat
d'abandonament.
Nòmina complementària M2 gener
2019.
Renda mínima de subsistència
Renda mínima de subsistència
Renda mínima de subsistència
Renda mínima de subsistència.
Renda mínima de subsistència
Subministramens bàsics
Ajut per aliments
Ajut crèdit de sintesi
Ajut Subministrament Bàsics
ajuts subministraments bàsics
Subministraments bàsics
Prestació Optica
subministraments bàsics
Ajut subministraments bàsics
Ajut subministraments bàsics
Renda mínima de subsistència
Cessió de material per la celebració
de calçotada el dia 10 de març de
2019 a la Plaça de la Vila
Padró serveis esportius municipals
Can Banús, febrer 2019.
Fresc per a tothom
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2019AJUN000268 15/02/2019
2019AJUN000267 15/02/2019

2019FRES000002
2019DOPE000005

2019AJUN000266 15/02/2019

2019APAD000009

2019AJUN000265 15/02/2019

2019ADPJ000001

2019AJUN000264 15/02/2019
2019AJUN000263 15/02/2019

2019BESP000007
2019ALIQ000002

2019AJUN000262
2019AJUN000261
2019AJUN000260
2019AJUN000259
2019AJUN000258

15/02/2019
15/02/2019
15/02/2019
13/02/2019
13/02/2019

2019CDEU000001
2019APAD000006
2019APAD000007
2019FRES000003
2019MATE000005

2019AJUN000257 13/02/2019

2019MATE000003

2019AJUN000256 13/02/2019

2019APAD000002

2019AJUN000255 13/02/2019

2018RESP000020

2019AJUN000254 12/02/2019

2019DECO000012

2019AJUN000253
2019AJUN000252
2019AJUN000251
2019AJUN000250

12/02/2019
12/02/2019
12/02/2019
08/02/2019

2019FRES000002
2018GUAL000012
2019MATE000002
2019GSEC000010

2019AJUN000249 08/02/2019

2018GENG000017

2019AJUN000248 08/02/2019

2019GSEC000011

2019AJUN000247 08/02/2019
2019AJUN000246 08/02/2019

2019GREC000019
2019ACON000006

Fresc per a tothom
Aprovar
les
operacions
de
l'Ajuntament
Padró
taxa
servei
d'atenció
domiciliària Gener, 2019.
Pagament a justificar Casa de la
Vila.
Sol.licita bestreta de nòmina
APROVACIO CÀRRECS GENER
2019
Compensació de deutes Expedient 1
Padró taxa casal de dia, gener 2019.
Padró taxa llar d'infants, gener 2019.
Fresc per a tothom
Cessió de material per taller de
carnestoltes a l'Estrella.
cessió de dues graelles i portar-les al
centre pel proper 23 d'abril de 2019.
Preu Públic pels Serveis Esportius
Municipals Can Banús, gener 2019.
Incoació
de
reclamació
de
responsabilitat
patrimonial
per
danys en el vehicle.
Acord incoació, segons relació
19008135.
Fresc per a tothom
Baixa de gual c/ Murillo, 9
Cessió de material pel dia 8/2/2019.
Petició de nomenament de substituts
del secretari.
MASMOVIL
BROANDBAND
SAU - Autarització del Pla de
desplegament de xarxa accés Fibra
òptica FTTH en tot el municipi.
Substitució del secretari per
gaudiment de vacances de l'11 al 20
de febrer de 2019.
Redistribució d'efectius.
Contractació Educadora de la Llar d'
Infants can Roura per cobrir la baixa
laboral de la Magda Aguarón
Corbalán.
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2019AJUN000245
2019AJUN000244
2019AJUN000243
2019AJUN000242

08/02/2019
08/02/2019
07/02/2019
07/02/2019

2019GHIS000010
2019GUAL000001
2019PECS000013
2019DOPE000004

2019AJUN000241 07/02/2019

2019DOPE000003

2019AJUN000240 07/02/2019

2018DCEO000013

2019AJUN000239 07/02/2019
2019AJUN000238 07/02/2019

2019PECS000007
2019DECO000011

2019AJUN000237 07/02/2019
2019AJUN000236 07/02/2019
2019AJUN000235 07/02/2019

2019PECS000011
2019PECS000006
2019GSPE000010

2019AJUN000234 07/02/2019

2019GSPE000009

2019AJUN000233 07/02/2019

2019DECO000010

2019AJUN000232 07/02/2019
2019AJUN000231 06/02/2019

2018GUAL000013
2019GURB000009

2019AJUN000230
2019AJUN000229
2019AJUN000228
2019AJUN000227
2019AJUN000226
2019AJUN000225
2019AJUN000224
2019AJUN000223

05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019
05/02/2019

2019PECS000015
2019PECS000014
2019PECS000012
2019PECS000010
2019PECS000009
2019FRES000001
2019PECS000008
2018GSEC000020

2019AJUN000222 05/02/2019

2019PECS000016

DEPURACIÓ PADRÓ IVTM 2019
Baixa de l'entrada de vehicles
Ajut subministraments bàsics
Aprovar
les
operacions
de
l'Ajuntament
Aprovar
les
operacions
de
l'Ajuntament.
Declaració del cost real i efectiu de
les obres al c/ Lluís Folch i Torres,
26 (OMAJ2016000038)
Subministraments bàsics
Acord incoació, segon relació
19007533.
ajut transport
Renda Mínima de Subsistència
Aprovació de la Sol·licitud de
subvenció en espècie per a
l'adquisició de novetats editorials
en català o occità destinades a les
biblioteques del Sistema de Lectura
Pública de Catalunya.
Aprovació de les propostes de
sol·licituds de subvencions del
Catàleg de Serveis 2019 de
Diputació de Barcelona
Acords incoació, segons relació
19006806.
Llicència de gual.
Aprovació de les propostes de
sol·licituds de subvencions del
Catàleg de Serveis 2019
Ajut ulleres
Ajut subministraments bàsics
ajut sub.bàsics
Subministraments bàsics
Subministraments bàsics
Ajut aliments
Ajut al transport
Compliment de sanció d’un agent de
la Policia Local.
Ajut subministraments bàsics
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2019AJUN000221 04/02/2019

2016DCEO000010

2019AJUN000220 04/02/2019

2018RRGT000107

2019AJUN000219 04/02/2019

2019GSPE000007

2019AJUN000218 04/02/2019

2019ACON000004

2019AJUN000217 01/02/2019

2019GREC000010

2019AJUN000216 01/02/2019

2019GREC000013

Declaració cost real de la llicència
corresponent al carrer Bernat Metge,
13 i inspecció final d'obra.
Sol·licitud
anul·lació
taxa
d'ocupació de via pública per error
en el subjecte de la liquidació.
Aprovació
del
conveni
de
col·laboració entre l’ajuntament de
Premià de Dalt i l’ajuntament de
Vilassar de Dalt per a la prospecció
de les empreses del territori.
Contractació d'una Tècnica de
RRHH
Encàrrec de funcions i ampliació de
jornada Josep Maria Gardell Laffite.
Pròrroga contractació d'un agent de
la Policia Local.

DECRETS MUSEU FEBRER 2019

2019MUSE000003 13/02/2019

2019DECM000001

2019MUSE000002 07/02/2019

2019DOPM000002

representació per a la presentació
telemàtica de declaracions davant
l’Agència Tributària.
Aprovar les operacions del Museu

DECRETS TEATRE FEBRER 2019
2019TEAT000003 07/02/2019
2019TEAT000004 13/02/2019

2019DOPT000002
2019DECT000003

Aprovar les operacions de la Massa.
Atorgament de representació per a
la presentació telemàtica de
declaracions.
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9.-Precs i preguntes.
L’alcalde dona la paraula al Sr.Cusidó que comença la seva intervenció dient literalment
el següent:
“Previ: Estem a finals de mandat i el que no ens heu contestat, ja no ho fareu, per tant,
res ens fa pensar que de cop i volta es resoldrà el que no hi heu posat voluntat en 4 anys.
Per això destinarem aquest espai a intentar aclarir temes nous o pendents recents.
1. A la Junta de Govern Local del 07/02/2019, hem vist que s’ha fet requeriment a uns
particulars pel pagament de les quotes impagades corresponents a la urbanització del
sector Pla Parcial 12 “Riera de Vilassar” activant la via de constrenyiment del deute
si no es paga en un termini. Altres deutors o reclamants, han tingut que garantir per
aval bancari les reclamacions i desacords amb les quotes. Per altre banda, sabem
que el major deutor de la urbanització, es el propi Ajuntament a través de l’empresa
municipal i urbanitzadora del projecte Viserma SLU. Sembla com si es fes un tracte
diferencial entre deutors solidaris, depenent de qui es qui. DEMANEM COM A
PREC que ens expliqueu si es fa un tracte diferenciat entre propietaris i solidaris del
mateix projecte d’urbanització, si es deuen aquestes quotes per part de l’empresa i
perquè no se li demanen també per via de constrenyiment.
2. Com ja vam dir en el ple anterior, voldríem saber si hi ha novetats sobre la petició
realitzada per l’Alcalde de data 13/03/2018 per procedir a una nova ponència dels
valors cadastrals del municipi per l’exercici de 2019 amb efectes econòmics del
2020, extrem que en principi va negar el Regidor d’hisenda. L’Alcalde ens va dir
que tenia que anar al Ple l’aprovació, i hem pogut comprovar que no es cert, des del
moment de la petició s’inicia d’ofici el procediment, quan va al Ple és la ponència
elaborada. DEMANEM COM A PREC que ens informeu com està aquest tràmit, si
s’està elaborant d’ofici aquesta ponència, i si no es així, quina data està prevista dins
d’aquest any perquè s’iniciï. En tot cas de no saber res, us demanaríem també que us
interesseu pel tema i ens ho expliqueu el proper i darrer ple.
3. En la Junta de Govern Local del 07/03/2019, hem vist que s’ha renovat el Conveni
amb el Casal Popular, com d’altres que es fan, però ens ha fet recordar que fa 4
anys, just abans d’eleccions, us vàreu comprometre a obtenir una franja de sol per
establir un vial de serveis a tocar de la propietat del castell per donar un sortida
d’emergència a aquest equipament cultural i pels veïns de les cases. DEMANEM
COM A PREC, que ens expliqueu com està aquest tema i quins passos s’han fet.
L’inici de les respostes correspon a l’alcalde ja que és el prec referent al PP12 i explica
que s’ha de completar, que s’han de distribuir les quotes definitives, el que es deu s’ha
de poder pagar i el que l’ajuntament deu als propietaris s’ha de poder transferir i ja està
tot previst. Afegeix que malgrat hi hagi gent que no estigui d’acord, en el conjunt de
propietaris de la zona, alguns dels quals són els que no hi estan d’acord, han de complir
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en tot, per què no s’està parlant d’ONG. Afegeix que sí s’està parlant de persones i es
respecta al 100 %.
Puntualitza que el polígon s’anirà desplegant i diu que hi ha una tercera nau que s’ha
construït al polígon i que és molt bona notícia.
Manifesta que Viserma assumeix les seves responsabilitats i paga com tothom, com no
pot ser d’una altra manera.
Pel que fa a la ponència diu que se sabrà en tot moment si hi ha alguna novetat vers
aquest tema. Puntualitza que ha de passar pel ple i per tant tothom podrà prendre les
decisions que cregui oportunes en aquest punt. Diu que estan convençuts que
estructuralment és una qüestió important i que a més no implicarà increment
d’impostos.
Finalment pel que fa al casal popular, diu que tot tenia a veure amb la modificació
puntual que no s’ha dut a terme. Li dona la paraula al Sr. Oliva.
El Sr. Oliva diu que està previst i que és la contrapartida i que si volen fer la
modificació puntual, hauran de cedir això. Afegeix que dependrà de la voluntat de
l’ajuntament que hi hagi, però que si ho tramiten hauran de cedir aquest espai que
servirà de sortida d’emergència de la sala del casal que fa molta falta.
El Sr. Miralles en nom de la CUP formula les preguntes següents:
1. Volen saber en quina situació està el tema del reglament o conveni per tal de
regularitzar la cessió de l’espai de l’horta comunitària de sota el polígon.
2. Demanen resposta en com estan les al·legacions que van fer sobre el sector del
Pla Parcial de Can Jaumetó, que van presentar a finals de 2018 i a dia d’avui no
tenen resposta.
3. Pregunta quants anys fa que s’estan pagant 36.000 euros per la casa del carrer
mestre Viladrosa, quant diners es porten pagats i quina és la intenció d’anar
avocant aquests diners de forma reiterada
La Sra. Àlvarez en nom de la CUP formula les preguntes següents:
1. Pregunta si es té resposta per part de l’empresa Casas del tema de l’accessibilitat
per persones amb mobilitat reduïda.
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2. Demana si hi ha resposta o proposta en referència a la reunió que es va fer amb
els veïns i l’empresa Casas per solucionar el tema dels sorolls.
3. Comenta que a l’escola Sant Jordi a les 9 del matí és un caos, el carrer Sant
Genís amb Canyamars, no hi ha la tanca, s’aparca sobre les voreres i algun dia hi
haurà un accident o atropellaran a algú. Demana que es prenguin mesures al
respecte.
El Sr. Oliva referent al reglament dels horts comunitaris, diu que anirà al proper ple.
Explica que hi haurà una reunió del grup de treball els propers dies i es portarà a
aprovació al ple del mes d’abril.
Referent a les al·legacions de Can Jaumetó, diu que la data de termini del darrer informe
que seria silenci administratiu si no s’emet, finalitza el 21 d’abril.
Pel que fa a la casa del carrer Mestra Viladrosa, comenta que els tècnics han calculat el
que s’ha pagat i encara s’està per sota del valor de la casa. Afegeix que en el moment en
què s’arribi al valor, es decidirà què es fa. L’import pagat és de 250.000 euros sobre un
valor de 320.000 euros.
Sobre el tema de l’Empresa Casas diu que s’avança molt a poc a poc i que la sortida
amb circunvalació és més cara i portaria problemes a la zona de l’escola. Manifesta que
s’ha demanat als que estan preparant la modificació del pla parcial de Can Tarrida que
estudiïn la manera de crear al final de la riera un espai per donar la volta sense fer
soroll. Puntualitza que es tracta d’una solució a dos anys vista i que el problema és
urgent. Afegeix que continuen les converses per solventar-ho.
La Sra. Lloret pel que fa a l’escola Sant Jordi, explica que la tanca es posa a la part de
dalt per evitar que els cotxes baixin però a la part de baix com que molts dels usuaris
venen amb cotxe, és allà on es crea un tap que és difícil de gestionar. Comenta que
s’han iniciat els treballs del pla de mobilitat, que són els que ajudaran a prendre la
decisió de com actuar en aquest carrer, ja que fins ara a nivell tècnic hi havia la
proposta de poder actuar i fer algun tall més ambiciós, com que encara no es té l’estudi
de com afectaria la mobilitat dels carrers de la zona en aquestes hores punta, s’estan
esperant a que hi hagi aquesta avaluació tècnica de tot el conjunt d’aquest estudi que
permetrà fer el tall amb garanties i també consensuat amb l’escola.
Demana que fins que no es tingui la solució, la gent intenti apropar-se caminant i deixar
els cotxes als aparcament habilitats i fer l’arribada a l’escola més segura per tothom.
La Sra. Martín Moreno en nom del PP formula la pregunta següent:
Diu que ha llegit a la prensa que l’Ajuntament no deixa seguir elaborant el formatge el
Rodonet i no entén el perquè.
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L’alcalde diu que l’entrevista té molt mala intenció i que si volen arreglar alguna cosa
ho han fet molt malament. Puntualitza que s’ha demanat un dret de rèplica per que no es
va contrastar amb l’Ajuntament la informació.
Comenta que es tracta d’un garatge en una zona residencial i es genera una activitat
econòmica. Afegeix que la voluntat de l’Ajuntament és ajudar tant com sigui possible
que una activitat com aquesta es pugui continuar produint, per què la valoren molt i és
un particular i un empresari qui la fa. Puntualitza que la realització d’una activitat
privada genera una sèrie de drets i obligacions i que l’Ajuntament no es posarà mai
d’esquena a una activitat com aquesta. Li dona la paraula al Sr. Oliva.
El Sr. Oliva diu que es va posar en contacte amb la persona afectada, tant bon punt va
llegir l’article del diari digital i aquest va reconèixer que l’article contenia dades
inexactes.
Afegeix que s’ha demanat informe als tècnics municipals de com han anat els fets:
Explica que el 26 de gener de 2017, un veí , denuncia aquesta activitat per què es queixa
de diversos aspectes: neteja de formatges a la via pública amb un karcher, falta d’horaris
constants.... vista la queixa presentada es va comprovar l’activitat i no disposava de cap
llicència d’activitats en tràmit. Es van elaborar tots els informes i l’afectat va manifestar
que funcionava des del 2011 en què segons ell verbalment un tècnic municipal li va
informar que en un garatge es podien realitzar activitats artesanals, però el POUM ho
canvia i com que no havia tramitat cap llicència no es podia acollir a aquella normativa.
A partir de 2017 es reuneixen varies vegades amb l’interessat per intenta trobar una
solució i així està la situació actual, amb els tècnics dient que es troba fora de regulació
i demanant que trobi solucions. Diu que es tracta d’una situació molt incòmoda i afegeix
que l’expedient està a disposició de tothom que el vulgui consultar.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
n’estenc la present acta, al lloc i data “ut supra”.
El secretari general

L’alcalde

Eduard Lluzar López de Briñas

Xavier Godàs Pérez

Document signat electrònicament.
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