Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 4/2011

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
5 de maig de 2011.
de les 20:00h. a les 22.30 h
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Llorenç Artigas Planas, alcalde -GEVDXavier Yelo Blat, regidor – ERC –
Ferran Lorca Gruart, regidor – GEVDSanti Dorca Pons, regidor – GEVD –
Anna Marín Martínez, regidora – GEVD –
Lídia Martínez Amado, regidora –CiUJoan Adell Pla, regidor – PSC –
Benet Oliva i Ricós, regidor -OXVImma Ninet i Galofré, regidora -OXVJoaquim Vidal Sanmiquel – OXV –
Joan Alfons Cusidó Macià, regidor – CEV _
David Mejía Ayra, regidor – PP Francesc Andreu Miró-regidor no adscritAutoritzats:

Gustau Roca Priante – SecretariOrdre del dia

1. Ampliació de la delegació de funcions de gestió i recaptació tributària a favor de
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
2. Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual de les NNSS
de planejament de Vilassar de Dalt a l'àmbit de la Nau Sud de Can Manyer per a
equipament i trasllat d'aprofitament
3. Aprovació del Pla Local d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES).
4. Aprovació del Nou Pla municipal de Prevenció de Drogodependències 2011-2014.
5. Aprovació de la modificació del conveni de cessió d'us de l'immoble anomenat
l'escorxador a l'entitat Agrupament Escolta Serra de Marina de Vilassar de Dalt
6. Proposta del Grup municipal socialista sobre la política educativa en relació a la
retallada pressupostària.
7. Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2011.
8. Rectificació error material en l'aprovació definitiva del reglament de la Policia Local de
Vilassar de Dalt.
9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
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10. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Ampliació de la delegació de funcions de gestió i recaptació tributària a favor de
l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000051
Relació de fets

1. El Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va acordar, en data 29 de juny de 2006,
delegar en la Diputació de Barcelona la recaptació en via voluntària i executiva i la
gestió tributària dels seus tributs.
2. La Diputació de Barcelona, per acord del seu Ple de data 28 de setembre de 2006,
acceptà la delegació de funcions, les quals s’exerceixen per l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT).
3. Arrel de l’aprovació de la nova Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats
per espectacles públics i grans transports, s’ha considerat oportú delegar les funcions de
gestió i recaptació tributària d’aquesta nova taxa, així com altres expedients, com les
execucions subsidiàries i les costes judicials derivades de procediments contenciosos
administratius, fins a la data no delegats.
4. Aquestes noves delegacions i la importància que per al procediment tributari té la
seguretat que l’òrgan actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible
pel que fa referència a l’abast de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens
delegat. També els pronunciaments jurisprudencials recentment coneguts fan
convenient precisar amb el màxim rigor les facultats que una Entitat local hagi delegat
en l’Ens Supramunicipal.
5. Davant les consideracions precedents, es creu procedent delegar les competències de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic i alhora
confirmar i ratificar la delegació de funcions aprovada per l'Ajuntament amb anterioritat
a aquesta data, completant i concretant en allò que calgui els acords anteriors. No
debades, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, a banda de disposar -en el seu article 116.1que les administracions públiques catalanes, els organismes i les entitats públiques
poden delegar les competències de llur titularitat a altres administracions o entitats en
els termes que estableix la normativa sectorial aplicable, estableix en el seu article 8.4
que la delegació d'una competència pot reservar, a favor de l'òrgan delegant, les
facultats de control i seguiment de l'exercici de la competència delegada, i es pot
subjectar a condició, suspensiva o resolutòria, o a termini.
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Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local de Catalunya.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal
i Regim Local de Catalunya.
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Proposta d’acord

1. Delegar en la Diputació de Barcelona perquè mitjançant el seu Organisme de Gestió
Tributària exerceixi, per compte d’aquesta Corporació, les competències de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic que a
continuació s'especifiquen:
- Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles públics i
grans transports


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Execucions subsidiàries


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius



Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

2. Especificar que, els acords municipals adoptats fins a aquesta data, relatius a la
delegació en la Diputació de Barcelona a l'empara del que preveu l'article 7.1 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, abasten les facultats de gestió i/o recaptació dels tributs i altres
ingressos de dret públic que a continuació s'enumeren:

I.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

II.- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres


Concessió i denegació de beneficis fiscals



Revisió de les autoliquidacions presentades



Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris



Pràctica de notificacions de les liquidacions



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu



Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT



Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries



Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin



Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors



Actuacions d’informació i assistència als contribuents



Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

III.- Impost sobre béns immobles


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions
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Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IV.- Impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana


Concessió i denegació de beneficis fiscals



Revisió de les autoliquidacions presentades



Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris



Pràctica de notificacions de les liquidacions



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu



Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT



Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries



Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin



Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors



Actuacions d’informació i assistència als contribuents
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Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

V.- Impost sobre activitats econòmiques


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Revisió i comprovació de les declaracions i les autoliquidacions presentades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Realització de les funcions d'inspecció de l'Impost sobre activitats Econòmiques



Actuacions d'informació i assistència als contribuents



Tramitació i resolució d'expedients sancionadors resultants d'aquestes tasques



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VI.- Contribucions especials


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
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Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VII.- Taxa per la tramitació de llicències i instruments urbanístics


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

VIII.- Taxa per expedició de documents administratius


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

IX.- Taxa per la prestació de serveis d’intervenció integral de l’Administració municipal
en les activitats i instal·lacions


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades
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Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

X.- Taxa pel servei de recollida d’escombraries


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XI.- Taxes per drets de connexió a les xarxes de serveis públics municipals


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora
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Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XII.- Taxa per les prestacions de serveis a la piscina municipal


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIII.- Taxes pel trasllat i la permanència de vehicles, mobles o efectes similars al
dipòsit municipal o terrenys del comú.


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIV.- Taxa per assistència a la llar d’infants municipal


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XV.- Taxa per ocupació del sòl, vol o subsòl de la via pública


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVI.- Taxa per ocupació del domini públic amb taules i cadires i instal.lacions no fixes
amb finalitat lucrativa


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
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Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVII.- Taxa per entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XVIII.- Taxa per la recepció i eliminació de sorres, runes i residus diversos d’obres


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XIX.- Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb llocs o parades del mercat
setmanal


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XX.- Taxa per ocupació del domini públic amb mercaderies, materials de construcció,
runes, tanques, puntals, estíntols, bastides i altres instal·lacions anàlogues.


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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XXI.- Taxa per l’ocupació en el Mercat municipal del Carme


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXII.- Taxes pels serveis de cementiri


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXIII.- Taxes pels serveis relatius als animals domèstics


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris
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Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXIV.- Taxes per l’assistència al centre obert “L’Eina”


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXV.- Taxa per la utilització de les instal·lacions i serveis del pavelló poliesportiu


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXVI.- Taxes pel servei d’atenció domiciliària


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXVII.- Taxa per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en terrenys d’ús
públic local


Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
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Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors



XXVIII – Taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el
sòl, subsòl o volada de les vies públiques municipals, a favor d’empreses
explotadores de serveis de subministraments que resultin d’interès general i de les
empreses prestadores del servei de telefonia mòbil.



Concessió i denegació de beneficis fiscals



Revisió de les autoliquidacions presentades



Realització de liquidacions, provisionals, complementàries i definitives, per
determinar els deutes tributaris.



Expedició de documents cobratoris



Pràctica de notificacions de les liquidacions



Recaptació dels deutes, en període voluntari i executiu



Dictar la provisió de constrenyiment, quan la recaptació voluntària s’hagi realitzat
per l’ORGT



Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat



Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts



Qualificació de les infraccions i imposició de sancions tributàries



Realització d’actuacions de comprovació i investigació en matèria tributària i
pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin



Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors



Actuacions d’informació i assistència als contribuents



Qualsevol altre acte necessari per a l’efectivitat dels anteriors

XXIX.- Quotes d'urbanització


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
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Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXX.- Sancions urbanístiques


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXXI.- Preu públic per l’activitat de la Sala Esportiva del Pavelló Can Banús


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors
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XXXII.- Concessions administratives


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXXIII.- Sancions administratives


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXXIV.- Taxa per serveis especials de vigilància i altres motivats per espectacles
públics i grans transports


Concessió i denegació d'exempcions i bonificacions



Realització de liquidacions per determinar els deutes tributaris



Elaboració i emissió de padrons i documents cobratoris



Pràctica de notificacions col·lectives en valors-rebut i notificacions individuals en
les liquidacions per ingrés directe



Dictar la provisió de constrenyiment
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Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXXV.- Execucions subsidiàries


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXXVI.- Costes judicials derivades de procediments contenciosos administratius


Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXXVII.- Altres ingressos tant tributaris com no tributaris que l’Ajuntament pugui
liquidar.
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Realització de liquidacions per determinar els deutes



Notificació de les liquidacions practicades



Dictar la provisió de constrenyiment



Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu



Liquidació d'interessos de demora



Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts



Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors



Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

XXXVIII.- L’aprovació de baixes per crèdits incobrables, tant sigui per domicili
desconegut, insolvència o prescripció, amb relació a tots els ingressos de dret públic
respecte dels quals la Diputació de Barcelona ha assumit, o pugui assumir en el futur, la
recaptació en via de constrenyiment (ingressos directes-incloses multes de trànsitingressos per rebut)
3. L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat d’avocar
de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar
els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte
d’alguns dels tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en
la Diputació de Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de
distribució competencial dels serveis municipals, ho facin convenient.
4. L’Ajuntament podrà convenir amb l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona, la realització d'actuacions de recaptació procedents, respecte a d'altres
conceptes diferents dels assenyalats al punt 1, amb subjecció als criteris emanats per la
Junta de Govern de l'ORGT.
5. La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en l’apartat primer es
regeix per les següents regles:
- Regla primera.- La delegació atorgada en l’acord primer i les delegacions
especificades en l’acord segon tenen caràcter general i una duració de dos anys a
comptar des de la data d’acceptació per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament
per períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva
decisió de donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
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- Regla segona.L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als
procediments, els tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària,
que estableixen tant la Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les
seves normes de desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals,
la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari
i en període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la
normativa concordant.
- Regla tercera.- Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la
Diputació de Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el
que disposen els Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament
orgànic i l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de
dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
- Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a
compensació econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme
amb eficàcia la prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per
la prestació de serveis i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de
les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret
públic municipals, regulada en l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada
exercici.
- Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte
de la recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats
econòmiques, si aquest tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament
d’aquestes bestretes, llur quantia i condicions es regeix pels criteris que
estableixi la Junta de Govern de l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, el president de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
- Regla sisena.- L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats
recaptades per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT
a l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades
pels diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades dins el període quinzenal anterior, amb
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les especificacions necessàries per poder registrar les operacions
resultants en la forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les
corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la
conclusió del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui
lloc el pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa
vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada con- juntament amb la primera transferència del mes pel
concepte de recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial
s'ingressarà directament al compte de la Diputació.
- Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i
les obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria,
al titular de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme
de Gestió Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la
gestió recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el
Reglament general de recaptació i llurs disposicions concordants.
- Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per
als òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per
l’acceptació voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les
obligacions següents:
a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin
fer més efectiva la gestió de la recaptació executiva.
b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que
pugui tenir coneixement puntual i constant de l'estat de la
recaptació.
c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis previstos en la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics.
d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores
diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i
rendir el compte anual, justificat per la relació de deutors
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classificada per conceptes i exercicis, i tota l'altra documentació
que resulta exigible per la normativa vigent en cada moment.
- Regla novena.- La Diputació de Barcelona, a través seu l'Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets
següents:
a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el
procediment de constrenyiment, degudament justificades.
c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el
procediment executiu, degudament justificades, en els supòsits
de baixes acordades per l’Ajuntament.
d. Nomenament al seu càrrec del personal que calgui per a la gestió
del servei.
e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el
Reglament General de Recaptació i en les disposicions
concordants.
f. Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les
competències delegades, sempre que no sigui necessari o
convenient que l’ORGT disposi d’un local propi, de propietat o
de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que l’Organisme
de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la
utilització de les dependències municipals.
- Regla desena.- L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures
necessàries per donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i
tributària, a la de protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre
arxius i documents i a les especificacions contingudes en l’Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió
dels quals ha estat delegada a la Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels
arxius i documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la
substitució de documents originals en suports físics per còpies electròniques de
documents amb validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots
els documents generats per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com
aquells presentats pels ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de
suport paper com els de suport electrònic i llurs copies- es podran destruir
d’acord amb el que estableix la normativa d’arxius i documents, les taules
d’avaluació i els acords de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria
Documental (CNAATD).
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- Regla onzena.- Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida,
les següents:
1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l’acord quart.
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.
6. Notificar aquest acord de delegació a la Diputació de Barcelona, als efectes que, per la
seva part, es procedeixi a l'acceptació de la delegació conferida i de les delegacions
especificades en l’acord segon. Un cop acceptades les delegacions la Diputació de
Barcelona publicarà les delegacions, juntament amb la referència a llur acceptació, tant
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.

El Sr. Lorca exposa breument la moció i explica que es demana que l’Organisme de Gestió
Tributària gestioni unes taxes ja aprovades anteriorment.
Puntualitza que es presenta en aquest moment a aprovació perquè en els seu moment per
error no es va incloure a l’acord de cessió. Explica que ja s’ha produït el cobrament per
part de l’Organisme de taxes compreses dintre d’aquest apartat i que perquè es pugui fer la
liquidació d’aquestes s’ha de fer la corresponent cessió de la gestió.
Afegeix que es tracta d’incorporar aquesta gestió a les que ja està duent a terme
l’Organisme fins ara.
El Sr. Oliva manifesta la seva disconformitat en portar a aprovació aquesta moció en
aquest moment, atès que OXV inclou al seu programa electoral replantejar aquesta
delegació amb un estudi de costos previ ja que les primeres noticies apunten a una major
rendibilitat amb una gestió directa. Insisteix en què és una decisió que ha de prendre el nou
equip de govern i anuncia que votaran en contra de la moció.
La Sra. Martínez diu que CIU pensa que a divuit dies de les eleccions municipals no
correspon una ampliació de dos anys de la gestió de la Diputació i anuncia que per aquest
motiu no votarà a favor de la moció.
El Sr. Cusidó diu que és una cessió d’ús amb parany ja que, a banda de l’ampliació de les
taxes, s’amplia dos anys la renovació amb l’Organisme de gestió Tributària quan
actualment la renovació és anual.
Explica que al seu programa electoral de fa quatre anys la CEV ja va anunciar que
l’Ajuntament havia de recuperar la recaptació i afegeix que continua pensant de la mateixa
manera.
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Puntualitza que recolzar aquesta moció és coartar la possibilitat de recuperar la gestió i
anuncia que hi votarà en contra.
El Sr. Mejía diu que aquest tema s’hauria de deixar sobre la taula fins que es constitueixi el
nou govern i afegeix que votarà en contra de la moció.
El Sr. Andreu diu que votarà en contra de la moció ja que no és procedent a pocs dies de
les eleccions.
El Sr. Lorca diu que accepta l’opinió de l’oposició i que pot retirar la moció, però afegeix
que tot el que té recaptat a dia d’avui l’Organisme, no ho liquidarà a l’Ajuntament fins que
aquest acord no estigui signat.
L’alcalde diu que la moció queda retirada pel ponent.

2.- Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual de les
NNSS de planejament de Vilassar de Dalt a l'àmbit de la Nau Sud de Can Manyer
per a equipament i trasllat d'aprofitament
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000052
Relació de fets

1. En data 27 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va acordar
aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS de planejament de Vilassar
de Dalt a l’àmbit de la Nau Sud de Can Manyer per a equipament i trasllat
d’aprofitament i sotmetre’l a informació pública en el termini d’un mes de
conformitat amb allò que disposa el Decret legislatiu 1/2010 de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya.
2. En data 21 de febrer de 2011 es va sol·licitar el preceptiu informe a la Direcció
General de Comerç, a la Direcció General de Promoció de l’Habitatge, i al
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació. La Direcció General de
Promoció de l’Habitatge ha informat favorablement. Pel que fa a la resta
d’informes sol·licitats, ha transcorregut el termini establert per la legislació
aplicable per a la seva emissió.
3. Durant el període d’informació pública han tingut entrada diverses al·legacions pel
que fa a la modificació esmentada.
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4. En data 19 d’abril de 2011, l’assessor jurídic i l’assessor de planejament han emès
un informe desestimatori pel que fa a les al·legacions presentades i que s’adjunta a
la present resolució en virtut del que estableix l’art. 89.5 de la llei 30/92, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú.
Fonaments de dret

1. Arts. 22.2.c i 47.2.ll de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de
Règim Local.
2. Arts. 52.2.c i 114.3.k 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.
3. Arts. 9, 85, 94 i ss del decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme.
4. Art. 117 i ss del decret 305/2006, reglament d’urbanisme.
Proposta d’acord

1. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, regidor
i portaveu del Grup municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV), en base
als raonaments establerts a l’informe tècnic i jurídic de data 19 d’abril de 2011, el
qual s’annexa a la present resolució a l’empara del que estableix l’art. 89.5 de la llei
30/92, de 26 de novembre.
2. Desestimar les al·legacions presentades per la Sra. Roser Ninet i Galofré en
representació de l’associació Opció per Vilassar., en base als raonaments establerts
a l’informe tècnic i jurídic de data 19 d’abril de 2011, el qual s’annexa a la present
resolució a l’empara del que estableix l’art. 89.5 de la llei 30/92, de 26 de
novembre.
3. Aprovar provisionalment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament de Vilassar de Dalt a l’àmbit de la Nau Sud de Can Manyer per a
equipament i trasllat d’aprofitament.
4. Remetre la present modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament en unió
de tot l'expedient a la comissió territorial d'urbanisme competent perquè procedeixi
a la seva aprovació definitiva.
5. Notificar-ho als interessats

L’alcalde diu que és la tercera vegada que aquesta moció es porta al Ple per a la seva
aprovació.
A continuació fa esment de les al·legacions i diu que una és de la CEV i l’altra d’OXV.
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Referent a l’al·legació de la CEV explica que hi ha quatre precisions:
- Es diu que es transformen 17 habitatges en 56 i fa l’aclariment que passen de renda
lliure a protecció oficial atès que és la tipologia d’habitatge que falta a Vilassar de
Dalt. Afegeix que una de les funcions és impulsar la construcció d’habitatges de
protecció oficial i a l’hora aconseguir nou sòl d’equipament al centre de la vila.
-

En relació al pendent superior al 20 % de la Galbanya diu que la normativa es
refereix al 20 % sempre i quan el sòl no sigui urbanitzable i que en aquest cas no es
pot tenir en compte perquè és urbanitzable.

-

Quant a l’escola Francesc Macià, l’al·legació diu que hi ha perill perquè és una
carretera i puntualitza que es tracta d’una via urbana i a més que on es proposa
ubicar el nou edifici és al carrer Mestre Salamero, que no forma part d’aquesta via.

-

Referent al nivell de catalogació diu que efectivament tant l’Escorxador com
Francesc Macià tenen nivell de protecció A, en quant a l’edifici, i manifesta que és
evident que per a qualsevol actuació que es faci s’haurà de tramitar un estudi
paisatgístic obligatòriament, que s’haurà d’acompanyar quan es demani la
corresponent llicència, i que l’Ajuntament podrà decidir el que cregui convenient
en conseqüència. Puntualitza que és un bocí de la zona exterior el que es proposa
per fer-hi aquests habitatges.

-

Pel que fa a la zona de Can Tarrida diu que el Pla General ja preveu un instrument
de planejament per fer habitatge social.

Afegeix que es proposa desestimar aquesta al·legació.
Quant a la proposta d’OXV diu que creu que s’han de valorar les propostes de noves
ubicacions com seria canviar a l’escola de carrer Joan Maragall l’equipament que va a la
Galbanya Puntualitza que a l’actualitat l’escola està afectada per ús educatiu per part de la
Generalitat de Catalunya i que, per tant, això s’hauria de canviar.
A més afegeix que la Generalitat de Catalunya tècnicament no veu bé que s’ubiquin
tipologies plurifamiliars en zones unifamiliars.
Diu que es proposa desestimar l’al·legació perquè és inviable tirar endavant aquesta
proposta a l’actualitat.
Puntualitza que és bàsic i urgent trobar una solució a Can Manyer, ja que hi ha tres milions
i mig d’euros invertits en aquest equipament i que s’ha de desencallar aquest problema i
trobar una sortida per poder fer habitatge protegit que és el que convé.
El Sr. Oliva diu que OXV, juntament amb el govern, van engegar aquest tema però
manifesta la seva perplexitat quan va venir denegada la proposta de l’Ajuntament des de la
Direcció General d’Urbanisme i la Comissió Territorial. Puntualitza que davant d’aquest
fet insistir en la mateix línea és perdre el temps i que seria bo trobar altres sortides que han
de ser prèviament negociades amb Ensenyament i que això suposa una gestió complexa
que s’hauria de fer a fons.
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Anuncia que s’abstindran, ja que OXV creu que tot això ha d’anar acompanyat d’un
conjunt de gestions paral·leles que permetin desencallar el tema i amb visió d’execució
dels corresponents habitatges.
La Sra. Martínez diu que com que han entrat noves alternatives, aquestes s’han d’estudiar
més a fons i anuncia que s’abstindrà a la votació.
El Sr. Cusidó diu que es ratifica en tot el que diuen les al·legacions i afegeix que el mateix
argument que s’ha utilitzat per desestimar la proposta d’OXV sobre la tipologia
d’habitatges a Joan Maragall és podria aplicar per no construir-hi habitatge plurifamiliar a
la Galbanya perquè forma part de la urbanització Sant Sebastià i a més tot aquell sector
està format per habitatges unifamiliars.
Manifesta que la peça del pati de l’escola Francesc Macià ha de mantenir l’ús de tota l’illa
com a equipament i afegeix que fer els habitatges on es proposa és una barbaritat perquè
que aquest espai ha de donar serveis a l’escola Francesc Macià i a la comunitat del barri de
Can Salvet per proximitat.
Anuncia que votarà en contra de la moció.
El Sr. Mejía diu que s’abstindrà a la moció.
El Sr. Andreu manifesta que també s’abstindrà a la moció.
L’alcalde diu que atès que aquesta moció necessita majoria absoluta i no es tindrà, com a
ponent ho deixa sobre de la taula i el proper ajuntament decidirà.

3.- Aprovació del Pla Local d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES).
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000053
Relació de fets

1. El dia 23 de juliol de 2009 el Ple, en sessió ordinària, va aprovar per unanimitat
l’adhesió de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt al Pacte d’Alcaldes promogut per la
Direcció General de Transport i Energia de la UE, com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la terra.
2. El Pacte d’Alcaldes consisteix en el compromís dels municipis que s’hi han adherit
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia
renovables.
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3. El Pacte d’Alcaldes compromet a cada Ajuntament adherit a l’elaboració d’un Pla
Local d’Acció per a l’Energia Sostenible, amb la descripció de mesures concretes a
favor de l’eficiència energètica, projectes d’energies renovables i altres actuacions
relacionades amb l’energia que poden aplicar-se en diversos sectors d’activitats
dels governs locals.
4. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, gràcies a la col·laboració de la Diputació de
Barcelona pel seu suport tècnic i econòmic, Marcel Gómez Consultoria Ambiental,
Empresa Consultora ha elaborat el seu Pla Local d’Acció per a l’Energia Sostenible
(PAES) amb un conjunt de mesures o accions en què directament o indirectament
l’Ajuntament hi pot incidir amb l’objectiu de reduir el 20% de les emissions de
gasos d’efecte hivernacle de l’any 2011 fins al 2020, que representen l’equivalent a
6.112 tones de CO2. Fins ara, l’Ajuntament ha anat introduint mesures d’estalvi
energètic en l’enllumenat públic. També s’ha efectuat la implantació d’energies
renovables instal·lant aigua calenta sanitària amb energia solar tèrmica a la Llar
d’Infants, camp de futbol, nau dels Serveis Tècnics, nou CEIP Francesc Macià i a
l’equipament de La Tela. També s’ha adquirit un vehicle elèctric.
Fonaments de dret

1. A nivell estatal, Estratègia Espanyola de Canvi Climàtic i Energia Neta. Horitzó
2.007-2.012-2.020 i Pla d’Acció 2.008-2.012 de l’Estratègia d’Estalvi i Eficiència
Energètica a Espanya.
2. A nivell català, Pla Català de Mitigació del Canvi Climàtic 2.008-2.012, i Pla de
l’Energia de Catalunya 2.008-2.012.
Proposta d’acord

1. Aprovar el Pla local d’Acció per a l’energia Sostenible (PAES) de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt i portar a terme les actuacions de futur contingudes en funció de les
consignacions pressupostàries.
2. Aprovar el Pla de Seguiment del PAES i donar continuïtat del Pacte d’Alcaldes, amb
l’elaboració dels informes bianuals per l’avaluació, el control i la verificació dels
objectius del Pacte.
3. Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.
4. Donar difusió del present acord i del PAES mitjançant la web municipal als efectes del
seu general coneixement.
El Sr. Adell explica que al Ple de 23 de juliol de 2009 es va aprovar per unanimitat
l’adhesió al Pacte d’alcaldes/esses impulsat des de la Diputació de Barcelona. Diu que
aquest pacte es marca com a fita un ús eficient de l’energia, que faci possible el mateix
nivell de serveis municipals amb un estalvi energètic net. Afegeix que el pacte vol
estimular també l’eficiència energètica en el conjunt de la ciutadania.
Puntualitza que es vol aconseguir abans del 2020 una reducció del 20 % de les emissions
dels gasos amb efecte hivernacle que contribueixen al canvi climàtic.
Continua dient que el compromís va ser elaborar i aprovar el PAES en el període d’un any.
Afegeix que fa més d’un any que es van iniciar les tasques per aquest fi i que es va
demanar un pròrroga a Europa per tal de poder continuar amb el compromís.
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Afegeix que aquesta pròrroga es va concedir per tal de poder aprovar el document a finals
del 2011. Diu que tot i que s’ha superat aquesta data es té el vist i plau de l’Unió Europea
per tal que sigui aprovat al Ple d’avui.
Exposa que aprovar avui el text no vol dir que l’Ajuntament hagi de fer la despesa de les
accions que se’n deriven i afegeix que es tracta d’una declaració d’intencions que no
compromet a l’Ajuntament a res més que a tenir la voluntat de reduir les emissions de
CO2.
Diu que el cost de les inversions reflecteix simplement el cost que suposa realitzar aquestes
accions però que en cap cas obliguen al consistori a realitzar-les.
Continua dient que la Diputació, mitjançant el Banc Europeu d’Inversions i les empreses se
serveis energètics, han creat una sèrie de mecanismes per tal d’evitar que els ajuntaments
s’endeutin i per poder complir les conclusions que del PAES es deriven.
A continuació explica que en el document es detallen totes les accions necessàries valorant
les inversions en 2.462.000 €, el seu període de retorn i l’estalvi energètic que se’n genera,
i per tant econòmic, i quantifica la reducció de les emissions en 6.112 tones de CO2.
Puntualitza que caldrà tenir en compte les accions més importants en els propers
pressupostos, un cop es planifiqui el calendari de la seva execució.
Insisteix en què això no suposa una despesa per a l’Ajuntament i reitera que representa un
estalvi.
Pel que fa a la creació d’una partida destinada al desenvolupament de les accions que
s’esmenten al document, diu que de moment no és necessari perquè la majoria de les
accions es limiten a reduir els hàbits del personal de l’Ajuntament per tal d’aconseguir un
estalvi energètic.
Quant als canvis de lluminàries o d’altres elements destinats a les millores d’equipaments o
enllumenat públic, diu que ja estan previstos en altres partides i que l’únic que cal és
adquirir el material necessari que garanteixi l’eficiència energètica.
Afegeix que no és un document vinculant i que les accions es revisen cada dos anys.
Comenta que es fa un seguiment i que es valora l’evolució del PAES i es comprova si
s’ajusta a les necessitats de cada ajuntament.
Finalitza dient que no aprovar avui el PAES deixaria Vilassar de Dalt fora del Pacte
d’Alcaldes i del suport de la Diputació de Barcelona. Afegeix que s’ha fet molta feina per
l’elaboració d’aquest document i que és important marcar un camí a seguir per tal
d’aconseguir-ho, tot i que puntualitza que assolir aquesta fita no dependrà mai del
pressupost de l’Ajuntament.
El Sr. Vidal diu que OXV dóna suport al PAES i vol remarcar que s’ha d’afegir un cinquè
punt, que digui que s’han de portar a terme les actuacions en un futur en funció de les
consignacions pressupostàries.
La Sra. Martinez anuncia que està a favor de la moció tot i que manifesta que també vol
que s’afegeixi aquest punt cinquè.
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El Sr. Cusidó manifesta que, si s’afegeix la disponibilitat, la CEV hi podria estar d’acord.
Diu que s’està parlant d’una inversió de 2.432.000 € i que, segons l’estudi, la gran part
d’aquesta inversió és amb producció local d’energia que són 2.135.280 €.
Afegeix que el que ve a dir l’estudi és que als edificis municipals s’ha de posar energia
solar o fotovoltaica i que amb això es tindrà aquest estalvi, però tot i que hi hagi
subvencions se suposa que una part ha de ser a càrrec de l’Ajuntament.
Anuncia que votarà a favor de la moció amb la condició d’afegir el punt que proposa OXV
i CIU.
El Sr. Mejía diu que votarà a favor de la moció si es modifica en el sentit que s’està
demanant.
El Sr. Andreu manifesta que és molt important tenir molta sensibilització amb les energies
renovables perquè són el futur del país i del món sencer. Afegeix que quan es fa una
inversió d’aquest tipus es triga un mínim de deu anys en amortitzar-la.
Diu que votarà a favor de la moció.
El Sr. Adell diu que no té cap inconvenient en afegir el punt relatiu a la consignació
pressupostària però puntualitza que la proposta no compromet a l’Ajuntament a fer això
que s’està plantejant i que en qualsevol moment es pot canviar.
Afegeix que actualment hi ha empreses que a través de la Unió Europea financien al 100%
i que amb el que s’estalvia es pot retornar la inversió que s’ha de fer. Insisteix que el cost
per l’Ajuntament és 0.
Creu que és una bona oportunitat per l’Ajuntament continuar dintre d’aquest programa.
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat amb tretze vots
a favor amb la introducció de l’esmena proposada pels grups de l’oposició.

4.- Aprovació del Nou Pla municipal de Prevenció de Drogodependències 2011-2014.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000054

Relació de fets
L’any 2003, des de la Regidoria de Serveis Socials es va impulsar la realització d’un Pla de
Prevenció de Drogodependències per al període 2003-2006 en què van participar diversos
col·lectius i sectors de població del municipi.
Un cop elaborat el Pla, aquest va ser aprovat per unanimitat en el Ple del 27 de març de
2003.
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Donat que ja han transcorregut vuit anys, des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt s’ha considerat convenient iniciar un procés de renovació i actualització
de l’esmentat Pla per apropar-lo a la realitat actual del municipi.
En els darrers anys diferents persones s’han encarregat del Pla i en l’actualitat la Tècnica
de Salut Jove ha impulsat la redacció del nou pla de prevenció de drogodependències amb
l’ajut econòmic i l’assessorament tècnic de la Diputació de Barcelona, a través del centre
SPOTT (Centre de prevenció i intervenció en drogodependències).
Per tal de dur a terme aquest Pla és indispensable la col·laboració de tots els agents del
territori que, d’una manera o altra, hi intervenen: l’àmbit escolar, familiar, social, sanitari,
policial, juvenil, de lleure, laboral, associatiu, etc.
Ha estat indispensable la participació comunitària en la redacció d’aquest Pla i també ho
serà a l’hora de posar-lo en pràctica perquè entre tots es poden recollir millor les
necessitats i demandes de la ciutadania en matèria de drogues i es poden programar accions
encaminades a un millor benestar social del municipi.
Fonaments de dret

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL).
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya.
Proposta d’acord

1.
2.
3.
4.

Aprovar el nou Pla municipal de prevenció de drogodependències 2011-2014.
Aprovar la creació i composició de la Comissió Política de Seguiment del Pla.
Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i al centre SPOTT.
Donar-li la més àmplia difusió possible per tal que arribi a tots els ciutadans i
ciutadanes del municipi.

La Sra. Marin explica que es tracta de l’últim projecte d’aquesta legislatura de l’Àrea de
Sanitat. Diu que el projecte que tenia l’Ajuntament ha quedat desfasat.
Exposa que la redacció d’aquest projecte no ha tingut cap cost per al consistori i que ha
tingut la participació de la Diputació i de la tècnica de Salut. Puntualitza que la tècnica de
Salut, que està fent també la tasca d’inserció laboral als joves, està subvencionada per
plans de la Diputació i que aquest any també hi ha una subvenció per l’IPI.
Comenta que l’aportació de l’Ajuntament en aquest Pla de l’any passat i d’aquest és
d’aproximadament uns 5.000 € i afegeix que hi ha subvencions concretes de la Diputació
per a aquest tema.
Puntualitza que es tracta d’un programa que avui dia fa falta, on estan implicades per
diverses regidories de l’Ajuntament i que és una bona eina perquè el nou govern comenci a
treballar.
La Sra. Ninet comenta que ja que el seguiment s’ha fet de forma transversal i a través de
les àrees de Sanitat, Serveis Socials, Joventut, Seguretat Ciutadana, Educació..., OXV està
d’acord en aprovar la moció, però diu que vol puntualitzar tres coses:
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-

Que proposa deixar el punt núm. 2 sobre la taula atès que el final de la
legislatura no és el moment idoni.
Que proposa afegir un punt que digui que es realitzarà en funció de les
consignacions pressupostàries.
Que demana que es modifiqui el document del cost que s’ha passat als regidors,
i que al tercer paràgraf, on hi diu:”per la resta d’any”, digui: “per a la resta
d’anys” ja que el 2011 ja està pressupostat.

La Sra. Martínez diu que està a favor de la moció però amb la ’inclusió de: “en funció de la
consignació pressupostària”.
El Sr. Cusidó diu que està d’acord amb la moció i també demana que s’inclogui a l’acord:
“en funció de consignació pressupostària” perquè els 5.000 € del 2011 no hi són perquè el
pressupost no està aprovat i dependrà del nou equip de govern que els inclogui en aquest
exercici o en un altre.
Vol puntualitzar que fins avui a les 14:30, no ha tingut l’informe tècnic i que aquest tema
s’hagués hagut de portar a un ple anterior i no esperar a l’últim Ple de la legislatura per
aprovar-ho.
No obstant, afegeix que votarà a favor de la moció perquè és un tema important per a
tothom.
El Sr. Mejía anuncia que votarà a favor de la moció.
El Sr. Andreu diu que qualsevol programa que redueixi el consum de drogues és benvingut,
tot i que es lamenta els pocs recursos que s’inverteixen envers aquests temes, que fa que
els resultats siguin limitats. Afegeix que és un dels temes on hi hauria d’haver una bona
partida.
Diu que també votarà a favor de la moció.
La Sra. Marin diu que la moció parla de regidories implicades en el programa i no de
persones.
Li contesta al Sr. Cusidó que el motiu de presentar aquesta moció avui és perquè fins ara
no s’ha tingut la certesa que la tècnica estaria tot l’any, com requeria la Diputació.
Afegeix que es tracta d’un tema de Sanitat i que és important per a tothom,
independentment del moment en què es realitzin.
Finalment dóna les gràcies al Sr. Andreu pel seu comentari de les partides.
El Sr. Cusidó puntualitza que la seva queixa és en el sentit que no s’ha tingut temps de
revisar-ho detingudament però que, això no obstant, està d’acord amb la moció.
La Sra. Marín diu que està d’acord en introduir l’esmena proposada.
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació s’aprova per unanimitat amb tretze vots
a favor amb l’ introducció de l’esmena proposada.
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5.- Aprovació de la modificació del conveni de cessió d'us de l'immoble anomenat
l'escorxador a l'entitat Agrupament Escolta Serra de Marina de Vilassar de Dalt
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000055
Relació de fets

1. En sessió del dia 25 de maig de 2006 el Ple, per unanimitat, va aprovar el conveni
de cessió d’us de l’immoble anomenat l’escorxador a l’entitat Agrupament Escolta
Serra de Marina de Vilassar de Dalt.
2. Fins a la data no s’ha pogut dur a terme l’execució de l’obra de rehabilitació de
l’edifici de l’escorxador, per la qual cosa l’entitat Agrupament Escolta Serra de
Marina de Vilassar de Dalt no s’hi ha pogut instal·lar i fer-ne ús. Per aquest motiu,
s’ha considerat modificar el conveni aprovat per acord de Ple de 25 de maig de
2006 en els següents extrems:
a) Clàusula primera: Es proposa afegir el redactat següent que s’indica en cursiva
i subratllat:
Que l’ajuntament cedeix l’ús en precari d’un bé patrimonial, l’edifici de
l’escorxador, situat a l’Avda. Sant Sebastià nº 40 a l’entitat Associació agrupament
Escolta Serra Marina de Vilassar de Dalt durant un termini de 30 anys, a partir de
l’ocupació i ple ús del local, amb la finalitat de destinar-lo a continuar amb tasques
educatives i formatives amb nens i joves al municipi
Aquesta cessió està limitada només a l’edifici de l’escorxador quedant exclosos el
pati que es un element comú i que l’Ajuntament es reserva la possibilitat de fer
actuacions o d’utilitzar-lo quan ho cregui adient, els annexes de l’edifici no estan
inclosos en aquesta cessió.
b) Clàusula tercera: Es proposa suprimir el redactat que s’indica en negreta i
afegir el redactat que s’indica en cursiva i subratllat:
L’Ajuntament podrà recuperar l’ús d’aquest edifici en cas de que per raons
d’interès general, l’Ajuntament necessiti fer actuacions d’interès general municipal
al solar (que té àmplies dimensions) on està situat l’edifici de l’escorxador.
En cas que l’Ajuntament faci ús d’aquesta possibilitat abans de que hagin
transcorregut 10 anys de la signatura d’aquest hagi vençut la vigència del
present conveni, l’Ajuntament es compromet, al seu càrrec, a reubicar i
proporcionar a l’associació Agrupament Escolta Serra de Marina de Vilassar de
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Dalt en un local d’anàlogues característiques i dimensions que l’edifici de
l’escorxador.
Transcorregut aquest termini de 10 anys, l’Ajuntament manté el compromís
de recol·locar a l’associació Agrupament Escolta Serra de Marina, en la
mesura que la disponibilitat de patrimoni propi ho permeti.
c) Clàusula setena: Es proposa donar-li el redactat següent:
El petit manteniment serà a càrrec del cessionari i el gran manteniment a càrrec del
cedent.
Atesa la finalitat i destí de l’ús del local el cedent es farà càrrec dels
subministraments (aigua i electricitat).
3. Vist l’informe de secretaria relatiu a la tramitació d’aquesta modificació del
conveni signat.
Fonaments de dret

1. Capítol Primer del Títol XIX 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,
desenvolupat pels
2. Arts. 75 i ss. del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
de Patrimoni dels Entitats locals.
Proposta d’acord

1. Aprovar la modificació del conveni de cessió d’us de l’immoble anomenat
l’escorxador a l’entitat Agrupament Escolta Serra de Marina de Vilassar de Dalt, en
els termes que figuren al punt segon dels antecedents de fet d’aquest acord, i que es
formalitzarà en annex al conveni signat en data 8 de juny de 2006.
2. Facultar l’alcalde o a qui legalment el substitueixi per a la materialització dels
acords precedents.
3. Notificar el present acord a l’Agrupament Escolta Serra de Marina.
4. Donar difusió del present acord mitjançant un edicte que es publicarà al Butlletí
Oficial de la Província, tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i a la web municipal als
efectes del seu general coneixement.

El Sr. Yelo diu que aquest conveni es va aprovar l’any 2006 però que a dia d’avui els
escoltes encara no han pogut accedir a aquest espai de l’Escorxador. Afegeix que han
demanat tres modificacions que són les següents:
- Que el conveni sigui vigent un cop puguin començar a utilitzar la instal·lació.
- Que un cop venci aquest conveni (10 anys) se’ls ubiqui en un espai similar.
- Que el petit manteniment anirà a càrrec dels escoltes i que si hi ha alguna
reparació de més envergadura ho ha d’assumir l’Ajuntament.
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La Sra. Ninet diu que OXV fa molt de temps que estan demanant la modificació d’aquest
conveni i que, per tant, estan a favor de la moció.
La Sra. Martínez diu que també està a favor de la moció.
El Sr. Cusidó entén que es tracta d’un acord que es va fer l’any 2006, però afegeix que
portar-ho al Ple per a la seva aprovació 15 dies abans de les eleccions municipals es podria
entendre com un moviment electoralista.
Comenta que aquests temes s’han de fer amb previsió i amb el convenciment que és positiu
fer-ho.
Puntualitza que a l’espai del voltant de l’escorxador hi ha una confluència de diferents
serveis i que això s’ha de tenir en compte.
Finalment anuncia que votarà a favor de la moció.
El Sr. Mejía diu que votarà a favor de la moció.
El Sr. Andreu manifesta que també votarà a favor de la moció.
El Sr Yelo manifesta que vol aclarir que al desembre del 2010 els escoltes van parlar amb
l’alcalde i amb ell, com a regidor de Joventut, per promoure els canvis que avui es
proposen a la moció i que se’ls va dir que quan s’aprovés el pressupost l’edifici tiraria
endavant.
Afegeix que com que no s’ha aprovat el pressupost, els escoltes han demanat aquesta
modificació que s’ha portat al Ple per a la seva aprovació.
Declara que ERC no té cap interès electoralista en relació a aquest tema i demana que se
solucioni ràpid, perquè el lloc que ocupen actualment els escoltes té unes condicions
precàries.
A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació s’aprova per unanimitat amb tretze vots
a favor.

6.- Proposta del Grup municipal socialista sobre la política educativa en relació a la
retallada pressupostària.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000056
Relació de fets

Davant la situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els governs
municipals, malgrat la manca de revisió del model de finançament local i assumint
despeses més enllà de les nostres competències directes, hem actuat amb responsabilitat,
garantint, dins de les nostres possibilitats i amb els recursos amb els que comptem, la
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cohesió social en els nostres municipis, amb polítiques socials de proximitat i atenció
personalitzada.
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals en aquest
esforç per garantir la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació de crisi, amb
l’increment de recursos pressupostaris directes dedicats al món local. En el marc de l’acció
de govern les despeses d’educació s’havien considerat prioritàries
Tanmateix, el canvi polític en el Govern de la Generalitat, arrel de les eleccions
autonòmiques del passat mes de novembre, ha posat en risc aquesta orientació de la
Generalitat respecte al món local i respecte a les polítiques socials, tal com s’ha pogut
comprovar amb els anuncis i declaracions dels diferents membres del nou Govern en els
últims mesos i molt especialment amb els retalls pressupostaris en educació i la reducció
de despeses en el sistema educatiu.
Sobre la base de la convicció que l’educació té un fort impacte sobre l’economia i la
societat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt el següent:
Proposta d’acord

1. Instar al Govern de la Generalitat a:
1.

Prioritzar les despeses en Educació a l’hora d’elaborar el Pla d’Ajust Econòmic.

2. Garantir l’acabament d’aquelles actuacions de remodelació de centres escolars que
ja estiguin en curs, així com aquelles que estiguin planificades i que tinguin
finançament assignat.
3.

Garantir la construcció de nous centres escolars que tinguin finançament assignat.

4. Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars necessaris en
funció de les previsions de matriculació.
5. Mantenir el programa d’introducció d’ordinadors a les aules en aquells centres
escolars que el venen aplicant, i elaborar una previsió temporal i econòmica per a la
digitalització de la totalitat del sistema educatiu.
6. Impulsar els projectes d’institut-escola que hagin estat
ajuntaments.

acordats amb els

7. En la línia del compromís adquirit pel president de la Generalitat davant el
Parlament de Catalunya durant el debat d’investidura, no augmentar el nombre d’alts
càrrecs i càrrecs de confiança respecte a l’estructura central del Departament
d’Ensenyament de l’anterior Govern.
8. Identificar les partides econòmiques que donen cobertura als programes
transversals relacionats amb l’acolliment de l’alumnat immigrant, amb l’ensenyament
de llengües i amb els plans d’entorn territorials.
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9. Assegurar la inclusió escolar a les escoles concertades,
destinades a l’acolliment d’alumnat immigrant.

garantint les ajudes

10. Atendre la demanda de les associacions de pares i mares d’alumnes per garantir les
ajudes necessàries per a activitats extraescolars durant la setmana de vacances d’hivern.
11. Assegurar els recursos necessaris per a les despeses de funcionament bàsiques dels
centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció.
12. Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’Educació de Catalunya
corresponents a les competències municipals en educació perquè aquells Ajuntaments
que ho vulguin puguin avançar significativament en la descentralització i la
corresponsabilitat en aquest àmbit.
El Sr. Adell explica que l’objectiu d’aquesta moció és donar a conèixer a la societat
catalana, després dels 100 primers dies de Govern a la Generalitat, el perill que suposen
per al món local les retallades en matèria de política social i en polítiques d’educació del
govern de Convergència.
Diu que, davant la situació de crisi econòmica que viu Espanya des de fa tres anys, els
governs municipals, malgrat la manca de revisió del model de finançament local i assumint
despeses més enllà de les seves competències directes, han actuat amb responsabilitat
garantint ,dintre de les seves possibilitats i amb els recursos amb els que compten, una
cohesió social en els seus municipis, en polítiques de proximitat i atenció personalitzada.
Afegeix que el canvi polític en el govern de la Generalitat ha posat en risc aquesta
reorientació de la Generalitat respecte al món local i respecte a les politiques socials i
d’educació, tal i com s’ha pogut comprovar en els anuncis de declaracions dels diferents
membres del nou govern.
Comenta que s’ha de defensar la millora en l’eficiència i en l’eficàcia de la gestió i dels
comptes públics, no com a justificació per reduir la despesa pública de forma
indiscriminada, sinó com a fórmula per contribuir a la sostenibilitat de les polítiques
socials a mig i llarg termini, sense renunciar als avenços socials aconseguits fins el
moment.
La Sra. Marín manifesta que el Grup d’Esquerres s’afegeix a aquesta petició que es fa des
del grup socialista.
Exposa que, a banda del que ja s’ha dit, i segons informació dels consells escolars que hi
ha hagut aquests dies, resulta que quan un professor estava de baixa 15 dies tenia una
substitució però que a partir d’ara aquesta baixà no es cobrirà.
Afegeix també que les jubilacions tampoc es cobriran i que això va en detriment de
l’escola pública i farà que la seva qualitat sigui inferior a l’actual.
Insisteix que hi ha d’altres coses que es poden reduir però no a la sanitat ni a l’educació.
El Sr. Vidal comenta que OXV pensa que aquesta moció és partidista, que sembla una
picabaralla entre el govern entrant i sortint de la Generalitat i que, per tant, s’abstindran en
la votació.
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La Sra. Martínez diu que CIU vol fer constar que a cap govern li agrada fer retallades o
ajustaments pressupostaris. Afegeix que les retallades comporten sempre sacrifici i
reaccions de disgust i desgast als partits que governen.
Referent al redactat de la moció diu que, segons el seu parer, té una gran càrrega
demagògica, i contesta llegint un article del Sr. Miquel Roca Junyent publicat a La
Vanguardia del dia 3 de maig de 2011.
Anuncia que votarà en contra de la moció.
El Sr. Yelo diu que cal revisar la idea de veure els costos de l’educació com una despesa i
no com una inversió, perquè la clau del desenvolupament està en l’educació.
Explica que aquesta política de retallades està suposant ja una pèrdua considerable de llocs
de treball i que ha començat a tenir conseqüències desastroses i irreversibles, tant en les
condicions dels treballadors com en la qualitat del servei i en les prestacions que ha de
rebre la ciutadania. Diu que abonen el terreny de la seva entrega a la gestió privada i que
promouen el negoci privat amb diners públics.
Puntualitza que retallar despesa en educació és sempre un pas enrere, però que encara ho és
més en èpoques com l’actual.
El Sr. Cusidó diu que la CEV està en contra de la retallada a sanitat i educació i que és una
errada perquè es poden prendre altres mesures.
Comenta que és cert que hi ha hagut un excés i un malbaratament de recursos per part del
tripartit a la hisenda autonòmica, que ha conduit a la situació que s’està patint actualment.
Puntualitza que a Vilassar de Dalt ha passat el mateix i diu que la mala gestió dels últims
anys farà que el proper equip de govern hagi de retallar serveis i prestacions.
Insisteix en què tot és conseqüència d’una mala gestió política i en què s’intenta
solucionar aquesta situació amb una decisió política que també és dolenta perquè vol
retallar les prestacions bàsiques de sanitat i educació.
Anuncia que s’hi abstindrà perquè entén que es tracta d’una picabaralla entre l’equip de
govern i l’oposició que hi ha hagut en el si de la Generalitat, tot i que insisteix en què
personalment està en contra de qualsevol tipus de retallada en educació i sanitat.
El Sr. Mejía anuncia que s’hi abstindrà.
El Sr. Andreu diu que aquesta moció està feta amb el sistema de filosofia de progrés i que
això, segons ell, vol dir gastar diners sense control de cap tipus.
Ressalta que aquest govern ha trobat un endeutament brutal i que el govern d’Espanya no
vol assumir els compromisos que tenia assumits.
Afegeix que el govern de Catalunya està format per molt bons professionals però que no es
poden fer miracles si no es tenen diners.
Comenta que el govern de la Generalitat ha dit que necessita dos anys per tenir resultats i
demana se’ls doni un marge de confiança.
A continuació fa esment d’alguns del punts de la moció i insisteix en la confiança que se li
ha de donar al govern de la Generalitat tenint en compte que serà un mandat auster.
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El Sr. Adell posa com a exemple que a l’Incasòl, el nou govern de la Generalitat ha
acomiadat a 22 treballadors i, en canvi, ha contractat a dos directius nous, i pregunta si
això és austeritat.
Referent al malbaratament a què s’ha fet esment en diverses ocasions, diu que una cosa és
malbaratar i una altra és invertir diners, perquè amb la inversió també es gasta.
Li diu al Sr. Cusidó que s’aclareixi i que si està a favor de la moció no hauria d’abstenir-se.
També lamenta l’abstenció d’OXV i els diu que retallar sanitat i educació no els sembla bé
i que les coses es podrien fer d’una altra manera.
La Sra. Marin diu que l’article que ha llegit la Sra. Martinez és d’un senyor que és
convergent i que, per tant, ella hi ha d’estar d’acord perquè és del seu propi partit polític.
Es pregunta si s’han d’acceptar les retallades tot i que puguin repercutir negativament als
fills i néts de tothom.
Afegeix que no entén la postura d’OXV i els recorda que l’escola pública serà la primera
en patir les conseqüències de les retallades.
El Sr. Oliva manifesta que els sembla lamentable el to demagògic que està utilitzant
l’equip de govern per defensar aquesta moció i insisteix en què es tracta d’una tàctica de
partits entre el tripartit i CIU.
Comenta que com a vilassarenc li preocupen els rumors que han corregut sobre la
supressió del servei d’urgències del CAP i afegeix que aquest punt no surt a la moció.
Diu que s’hauria d’haver preparat una moció més seriosa i no presentar la moció estàndard
que ve del partit de Barcelona.
El Sr. Yelo aclareix que la moció no la presenta el tripartit sinó que la presenta el PSC i diu
que la resta de l’equip de govern hi està d’acord. Puntualitza que no es pot retallar sense
escoltar la gent i que el més important és que hi hagi diàleg per intentar tots junts
solucionar les coses.
El Sr. Cusidó insisteix en què el redactat de la moció és partidista i que hi ha mala gestió,
tant del problema com de la solució.
També reconeix que hi ha una manca de finançament de l’estat vers Catalunya, però
manifesta que no vol donar suport a una proposta del PSC.
Conclou que la CEV hagués subscrit la proposta si hagués estat dels grups municipals de
Vilassar de Dalt i manifesta que celebra que la Sra. Marin torni als orígens de defensar
l’escola pública.
El Sr. Andreu diu que els llocs de treball no es poden mantenir artificialment, ni a les
empreses ni a l’administració.
La Sra. Marin li contesta al Sr. Cusidó i li diu que sempre ha estat defensora de l’escola
pública i que la seva Regidoria sempre ha treballat en aquesta línea.
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A continuació l’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb 6 vots a favor del
regidors de la GEVD, ERC i PSC, dos vots en contra dels regidors de CIU i regidor no
adscrit i 5 abstencions dels regidors d’OXV, CEV i PP.

L’alcalde comenta que hi ha dos temes que per ser tractats s’hauria de votar la urgència: un
és el d’aprovar la xifra de població a 1 de gener de 2011 i un altre que correspon a
l’esmena d’un error material en el text aprovat del Reglament de la Policia Local.
El secretari explica que quan es va fer l’aprovació definitiva del Reglament de la Policia
Local el text no incloïa la darrera part corresponent al títol VI, sobre condecoracions i
distincions, que sí figurava en el text de l‘aprovació inicial.
Aclareix que el text que es va sotmetre a informació pública sí que estava complert i que
fins i tot hi va haver alguna al·legació referent a algun article inclòs en el Títol VI, però que
el text que es va acompanyar a la convocatòria per a la seva aprovació definitiva, i que va
formar part de l’expedient, per error material no el contenia.
Explica que el que es proposa és rectificar aquest defecte i incorporar el Títol VI al text
aprovat definitivament per tornar-lo a publicar i demana disculpes i diu que assumeix la
responsabilitat per aquest error.
Tots els regidors mostren la seva conformitat en tractar aquests dos temes.

7.- Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2011.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Assumpte: Aprovació de la xifra de població amb referència a 1 de gener de 2011.
Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000058
Relació de fets

1- L’ajuntament va aprovar en sessió d’1 de febrer de 2007 la delegació de la gestió
informatitzada del padró d’habitants a la Diputació de Barcelona que desenvolupa
aquesta tasca, de forma generalitzada a molts ajuntaments de la província.
2- Una de les funciones assumides amb la gestió del Padró és facilitar la informació
necessària per aprovar la xifra de població resultant de la gestió, per tal d’endegar els
tràmits necessaris per l’aprovació de la xifra oficial de població del municipi a 1 de
gener d’aquest any 2011.

42

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
3- En compliment del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les entitats
locals, aprovat pel RD 1690/1986, s’eleva per l’aprovació del plenari el número de
persones que hi resulta de les dades del padró municipal, a data d’1 de gener de 2011
que és de 8.842 habitants, 81 habitants més respecte l’any anterior.
Fonaments de dret

- Art. 17.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
- Art. 81 Reglament estatal de Població i Demarcació Territorial de les entitats locals,
aprovat pel RD 1690/1986.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord

1- Aprovar com a resultat de la gestió del padró municipal de Vilassar de Dalt, la xifra
de població de 8.842, amb referència al 1 de gener de 2011.
2- Donar trasllat a la Diputació de Barcelona als efectes oportuns i a l’OAC.
L’alcalde explica que es tracta d’un tràmit que es fa cada any i que la xifra que hi havia a
dia 1 de gener de 2011 és de 8.842 habitants.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per dotze vots a favor dels regidors del
GEVD, PSC, CIU, OXV, CEV, PP i regidor no adscrit i una abstenció del regidor d’ERC,
que es troba absent de la sala.
8.- Rectificació error material en l'aprovació definitiva del reglament de la Policia
Local de Vilassar de Dalt.
A continuació el secretari. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Assumpte: Rectificació error material en l'aprovació definitiva del reglament de la
Policia Local de Vilassar de Dalt.
Moció presentada per l’Equip de Govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2011000057
Relació de fets

L’ajuntament va aprovar inicialment en sessió de 27 de gener de 2011 el Reglament Intern
de la Policia Local de Vilassar de Dalt.
El reglament es va exposar al públic durant el termini establert, i en data 21 de març de
2011 Opció per Vilassar i la Corporació Electoral Vilassarenca van presentar al·legacions.
En sessió plenària de data 31 de març de 2011 es van resoldre les al·legacions presentades.
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Per un error material, el text del reglament que es va aprovar definitivament en aquesta
sessió, no incorporava el Títol VI (arts. 147 a 156) sobre les condecoracions i distincions,
tot i que aquest títol formava part de la versió inicial que es va sotmetre a informació
pública, prova d’això és que part de les al·legacions presentades feien referència als articles
152 i 154, i de l’informe de l’Inspector en Cap en la proposta de resolució.
Per aquest motiu, tractant-se d’un error material en l’omissió involuntària del Títol VI, es
proposa la seva rectificació en el sentit d’incorporar al text del Reglament de la Policia
Local aprovat en sessió plenària de 31 de març de 2011 i publicat al BOP de 29 d’abril de
2011, el Títol VI (arts. 147 a 156) sobre les condecoracions i distincions, tal i com figurava
en el text que es va aprovar inicialment i que va ser objecte d’informació pública.
Fonaments de dret

- Art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. .
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord

1. Rectificar el text del Reglament de la Policia Local de Vilassar de Dalt aprovat en sessió
plenària ordinària del passat 31 de març de 2011 i publicat al BOP de 29 d’abril de 2011,
en el sentit d’incorporar el Títol VI (arts. 147 a 156) al reglament aprovat definitivament.
2. Facultar a l’Alcalde per a l’execució d’aquest acord.

El Sr. Dorca comenta que amb el que ha llegit el secretari ja queda clar que hi ha hagut un
error material en la tramitació del reglament i que l’únic que cal fer és rectificar-lo i
aprovar-lo.
El Sr. Oliva diu que és evident que s’ha de rectificar l’error però que, com que ells es van
abstenir a l’aprovació anterior, ara també s’hi abstindran.
La Sra. Martínez comenta que no s’ha pogut mirar la moció i anuncia que s’abstindrà a la
votació.
El Sr. Cusidó diu que en el seu dia van votar que no a les al·legacions i que feien
referència a l’article 152, que precisament ara no ha estat publicat i que evidencia que
realment ha existit aquest error material. A continuació anuncia que s’abstindrà a la
votació.
El Sr. Mejía comenta que votarà a favor de la moció.
El Sr. Andreu manifesta que s’abstindrà a la votació.
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L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb set vots a favor dels regidors del
GEVD, ERC, PSC i PP i sis abstencions dels regidors d’OXV, CIU, CEV i regidor no
adscrit.
9.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2011AJUN000316 AL D2011AJUN000447 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011AJUN000316
D2011AJUN000317
D2011AJUN000318
D2011AJUN000319
D2011AJUN000320
D2011AJUN000321
D2011AJUN000322
D2011AJUN000323
D2011AJUN000324
D2011AJUN000325
D2011AJUN000326

D2011AJUN000327
D2011AJUN000328
D2011AJUN000329

D2011AJUN000330
D2011AJUN000331
D2011AJUN000332
D2011AJUN000333

25/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
25/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
25/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
25/03/2011
Inici de procediment de declaració de vehicle,
presumptament abandonat com a residu sòlid urbà.
28/03/2011
øAprovacio de conveni de collaboració entre
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Consorci del Parc de
la Serralada Litoral i l'Associacio de la Terra
28/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P110343695 i vehicle 5971CJX.
28/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006810 i vehicle 7139GXX.
28/03/2011
Resolució recurs relació núm. 11018971.
28/03/2011
Proposta de sanció relació núm.11019140
28/03/2011
Acord d'incoació relació núm. 11018791.
29/03/2011
Contractació de la Sra. Meritxell Piñol Lancho per a
un dels projectes subvencionats corresponent a treballador/a Social
PIA expedient 2011Y1G340508/01.
29/03/2011
øSollicitud de continuïtat del Sr. Miquel Sánchez
Martín complerts els 65 anys d'edat.
29/03/2011
Expedient 2_2011 modificació del pressupost
prorrogat per generació de crèdit
29/03/2011
Que el proper dia 3/04/11 des de les 8h fins les
15:00h a la Plaça de la Vila es farà la Fira d'Estocks i sol.liciten que es
reservi la plaça de la vila buida de vehicles.
29/03/2011
Permís per fer una calçotada el dia 3 d'abril i
demana material divers, també demana el tall del c/ Artail a partir de
mig carrer en amunt.
29/03/2011
Compensació de deutes
29/03/2011
Baixa rebuts lloguer c/ del Pont núm. 22
29/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11007395 i vehicle 5033DHN.
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D2011AJUN000334
D2011AJUN000335
D2011AJUN000336
D2011AJUN000337

D2011AJUN000338
D2011AJUN000339
D2011AJUN000340

D2011AJUN000341
D2011AJUN000342
D2011AJUN000343
D2011AJUN000344

D2011AJUN000345
D2011AJUN000346
D2011AJUN000347
D2011AJUN000348
D2011AJUN000349
D2011AJUN000350
D2011AJUN000351

D2011AJUN000352

D2011AJUN000353
D2011AJUN000354
D2011AJUN000355

29/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11007348 i vehicle 6927BWK.
30/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P100334436 i vehicle 7847BNK.
30/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11006752 i vehicle 1768CHL.
30/03/2011
MUNNE
&
BLANCO
PROMOCIONS
IMMOBILIARIES SL
-Devolució fiança d'obres exp.
OMAJ2007000053.
30/03/2011
FAPONVA SL - Devolució de fiança d'obres per
l'enderroc de l'habitatge situat al carrer Angel Parera núm.9
OMAJ2009000021.
30/03/2011
Festa d'aniversari el dia 26/04/2011 a la Pèrgola de
Can Rafart. des de les 16h fins les 20 hores.
31/03/2011
Compareixença davant del Jutjat Contenciós
Administratiu 16 de Barcelona, en qualitat d'administració
demandada, en el procediment núm. 593/2010 B3.
31/03/2011
Compareixença davant del Jutjat Contenciós
Administratiu 17 de Barcelona, en qualitat d'administració
demandada, en el procediment núm. 588/2010 F3.
31/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11007252 i vehicle 1937CJP.
31/03/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P110368398 i vehicle B4185TS.
31/03/2011
Compareixença davant del Jutjat Contenciós
Administratiu 1 de Barcelona, en qualitat d'administració demandada,
en el procediment núm. 599/2010-3.
31/03/2011
Autorització d'installació temporal d'una porta
d'accés de personal de l'ATLL al recin-te del camp de futbol de
Vilassar de Dalt.
31/03/2011
Compensació de deutes llar d'infants
31/03/2011
Aprovació de la relació de despeses I00364
31/03/2011
Aprovació de la relació d'operacions No
Pressupostàries I00365
31/03/2011
Aprovació de la relació de despeses I00366
31/03/2011
Aprovació de la relació de despeses I00367
31/03/2011
Aprovació de la relació d'operacions No
Pressupostaries I00368
31/03/2011
SONIA DOMENECH FERRERES - llicència d'obres
menors per modificació de situació de la porta Tanca i reparació de
pèrdua a la piscina.
31/03/2011
JOAN GARCIA LINARES - Lllicència d'obres
menors per sanejar i enrajolar la cuina al c/ Codina, 19.
31/03/2011
Carmen Planas Vila - Llicència d'obres menors per
arreglar part de la façana.
31/03/2011
Permís i material per la pèrgola de Can Rafart el
proper 13/6/2011.
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D2011AJUN000356
D2011AJUN000357
D2011AJUN000358
D2011AJUN000359
D2011AJUN000360
D2011AJUN000361
D2011AJUN000362
D2011AJUN000363
D2011AJUN000364
D2011AJUN000365
D2011AJUN000366
D2011AJUN000367
D2011AJUN000368
D2011AJUN000369
D2011AJUN000370
D2011AJUN000371
D2011AJUN000372

D2011AJUN000373
D2011AJUN000374
D2011AJUN000375
D2011AJUN000376
D2011AJUN000377
D2011AJUN000378
D2011AJUN000379
D2011AJUN000380
D2011AJUN000381
D2011AJUN000382

04/04/2011
Aprovació de la relació de despeses I00369
04/04/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00369
04/04/2011
Aprovació de la relació d'operacions No
Pressupostaries I00371
04/04/2011
Aprovació de les reposicions de bestreta SSTT
C00078/2 i C00079/2
04/04/2011
FRANCISCO JAVIER MAESTRE ARAMENDIA Pròrroga de la llicència d'obres OMEN2009000073.
04/04/2011
EBANISTERIA DAOS - requeriment de presentació
d'autocontrol periòdic de l'activitat.
04/04/2011
Acord d'incoació relació núm.11020215.
04/04/2011
Proposta de sanció relació núm. 11020588.
05/04/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 110005388 i vehicle 3528CPW.
05/04/2011
Aprovació de la reposició de bestreta de serveis
socials C00014/4
05/04/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
10-04-2011.
05/04/2011
Festa d'Aniversari el dia 09/04/2011 a la pèrgola de
Can Rafart.
05/04/2011
Festa familiar- Aniversari a la Pèrgola de Can
Rafart el dia 22/05/ des de les 16:00h fins les 21:00h.
06/04/2011
Material pel dia 11/04/2011, 10 taules i 8 bancs de
fusta.
07/04/2011
Permís i material per la celebració del 2n Mercat
d'intercanvi el proper 8 de maig de 2011 a la Plaça de la Vila.
07/04/2011
Jornades contra el càncer el dia 4 i 5 de juny 2011,
al Parc de Can Rafart.
07/04/2011
Celebració de la Matinal de Futbol familiar al Camp
Mpal. d'Esports - Partits de futbol 7 i Botifarrada Familiar el dia
04/06/2011 des de les 9:00h fins les 17:00h. per 300 persones.
07/04/2011
El dia 16 d'abril, celebraran un dinar de temporada
a les pistes d'atletisme.
07/04/2011
øAcomiadament del Sr. Jose Maria Aleman
Sanchez
07/04/2011
Préstec de consum.
08/04/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P110372602.
08/04/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 11005158 i vehicle 3724DTJ.
11/04/2011
Resolució de la petició d'accés de factures de
l'Ajuntament per part d'un ciutadà
11/04/2011
Acord d'incoació relació núm.11021847.
11/04/2011
Canvi de pistola reglamentària.
11/04/2011
Aprovació de la relació d'operacions de despesa
I00372
11/04/2011
Aprovació del PJ per a les activitats del Casal de la
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D2011AJUN000383
D2011AJUN000384
D2011AJUN000385
D2011AJUN000386
D2011AJUN000387
D2011AJUN000388
D2011AJUN000389
D2011AJUN000390
D2011AJUN000391
D2011AJUN000392
D2011AJUN000393
D2011AJUN000394
D2011AJUN000395
D2011AJUN000396
D2011AJUN000397
D2011AJUN000398
D2011AJUN000399

D2011AJUN000400
D2011AJUN000401
D2011AJUN000402
D2011AJUN000403
D2011AJUN000404

gent gran de Can Rafart
11/04/2011
Aprovació dels PJ per la festa major de Sants
Màrtirs
11/04/2011
Festa infantil a la Pèrgola de Can Rafart el dia 19
de juny, des de les 10:30 fins les 14:00h.
11/04/2011
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el dia
11/06/ des de les 17h fins les 21h.
12/04/2011
Aprovació de la relació de reposició bestreta Caixa
Fixa Serveis Socials C00015/4
12/04/2011
Allegació a la denúncia amb número d'expedient
11006599 i vehicle 0993DLT.
12/04/2011
Aprovació de 11a certificació d'obra de la biblioteca
Can Manyer
12/04/2011
Allegació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P110381471.
12/04/2011
Recurs de reposició contra la denúncia de trànsit
amb número d'expedient P100311329 i vehicle.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de
abandonat com a residu sòlid urbà
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de
abandonat com a residu sòlid urbà
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de
abandonat com a residu sòlid urbà.

vehicle
vehicle
vehicle
vehicle
vehicle
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D2011AJUN000405
D2011AJUN000406
D2011AJUN000407
D2011AJUN000408
D2011AJUN000409
D2011AJUN000410
D2011AJUN000411
D2011AJUN000412
D2011AJUN000413

D2011AJUN000414
D2011AJUN000415
D2011AJUN000416
D2011AJUN000417
D2011AJUN000418
D2011AJUN000419
D2011AJUN000420
D2011AJUN000421

D2011AJUN000422

D2011AJUN000423
D2011AJUN000424
D2011AJUN000425
D2011AJUN000426

13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Resolució de procediment de declaració de vehicle
abandonat com a residu sòlid urbà.
13/04/2011
Aprovació de pagaments a justificar
13/04/2011
CONSTRUCCIONES MAVEC SA I PREMITEX SL Ordre d'execució
13/04/2011
øAutorització per a installar una para per a la
venda de roses al carrer Sant Josep Oriol, 18
13/04/2011
GEORGINA BARDAVIO RUIZ - llicència d'obres
menors per envà de separació, al c/ Mare de Déu de Montserrat, 5,
3er. 2a.
13/04/2011
CONSTRUMAR - Enderroc de revestiments i
paviments ceràmics. Elevació de la porta exterior de sortida
d'emergència al c/ Juan de la Cierva núm.3
14/04/2011
VICENTE
MONTAL
LLOBETEstimació
allegacions contra suspensió cautelar i immediata d'obres sense
ajustar-se a llicència a la finca Montalt dins de la partida dels Bassals.
14/04/2011
Roser Piferrer Pujol - Estimació allegacions contra
suspensió cautelar i immediata d'obres sense ajustar-se a llicència a
la finca Montalt dins de la partida dels Bassals.
14/04/2011
ENRIC EMILIO FONT - Estimació allegacions
contra suspensió cautelar i immediata d'obres sense ajustar-se a
llicència. a la finca Montalt dins de la partida dels Bassals.
14/04/2011
JUAN PEDRERO E HIJOS SL - Estimació
allegacions contra suspensió cautelar i immediata d'obres sense
ajustar-se a llicència a la finca Montalt dins de la partida dels Bassals.
14/04/2011
MERCEDES GUIJARRO FRANCES - Ratificació
suspensió cautelar i immediata d'obres sense ajustar-se a llicència.
18/04/2011
Nomenament del càrrec de directora de les escoles
d'educació infantil municipal a la Sra. Adriana Saborit i Sancliment.
18/04/2011
Aprovar el conveni entre l'Institut Català del Sòl i
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per l´execució del laude arbitral dictat
pel Tribunal Arbitral de Barcelona en relació als habi-tatges
promoguts pel Consorci
Urbanístic de la Fornaca.
18/04/2011
Aprovar el conveni (II) entre l'Institut Català del Sòl i
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt de compromisos adquirits derivats de
l'execució del laude arbitral dictat pel Tribunal Arbitral de Barcelona de
data 31 de maig de 2010, en relació als habitatges p
18/04/2011
Aprovació de la relació de despeses I00373
18/04/2011
Aprovació d'operacions no pressupostaries I00374
18/04/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00375
18/04/2011
Aprovació de la relació de reposició bestreta Caixa
Fixa Tresoreria C00052/1
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D2011AJUN000427
D2011AJUN000428
D2011AJUN000429
D2011AJUN000430
D2011AJUN000431
D2011AJUN000432
D2011AJUN000433
D2011AJUN000434
D2011AJUN000435
D2011AJUN000436
D2011AJUN000437
D2011AJUN000438
D2011AJUN000439
D2011AJUN000440

D2011AJUN000441
D2011AJUN000442
D2011AJUN000443
D2011AJUN000444

D2011AJUN000445
D2011AJUN000446
D2011AJUN000447

18/04/2011
Concessió de la sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa Major.
18/04/2011
Denegació de la sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa Major.
18/04/2011
Concessió de la sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa Major.
18/04/2011
Concessió de la sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa Major.
18/04/2011
Concessió de la sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa Major.
18/04/2011
Concessió de la sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa Major.
18/04/2011
Denegació de la sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa Major.
19/04/2011
Concessió de la Sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa major.
19/04/2011
Denegació de la sollicitud per a la installació
d'atraccions i parades de la Festa Major.
19/04/2011
Concessió de la sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa Major.
19/04/2011
Concessió de la sollicitud d'installació d'una
atracció o parada de Festa Major.
19/04/2011
Concessió de la sollicitud per a la installació
d'atraccions i parades de la festa major.
19/04/2011
Denegació de la sollicitud per a la installació
d'atraccions i parades de la festa major.
19/04/2011
Concessió de la sollicitud per a la installació
d'atraccions i parades de la festa major.
19/04/2011
Concessió de la sollicitud per a la installació
d'atraccions i parades de la festa major.
19/04/2011
Concessió per a la installació d'atraccions i
parades de al festa major.
19/04/2011
Concessió de la sollicitud per a la installació
d'atraccions i parades de la festa major.
19/04/2011
øAutoritzacio per a installar parades per a la venda
de llibres i roser a la Plaça de la Vila, amb motiu de la Diada de Sant
Jordi
19/04/2011
MARTA PLANAS CAMACHO - Desistiment llicència
d'obres de reforma de local per transformar en habitatge situat al
carrer Murillo núm.61.bxs.
19/04/2011
10è. Torneig de Bàsquet Mini Masculí CB Vilassar
de Dalt al Pabelló d'Esports els dies 22,23 i 24 d'abril de 2011.
19/04/2011
FUENTES Y ARIZA SA - Devolució de l'aval
bancari de les obres de consolidació estructural de Can Manyer
(FEDER 2006)
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A continuació es dóna compte dels decrets de l’emissora dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2011EMIS00010 AL D2011EMIS000013 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011EMIS000010
D2011EMIS000011
D2011EMIS000012
D2011EMIS000013

30/03/2011
Aprovació del pagament a justificar per les
despeses d'electricitat
06/04/2011
Aprovació de despeses
06/04/2011
Aprovació d'operacions no pressupostaries
19/04/2011
Falca publicitària per circ.

A continuació es dóna compte dels decrets del museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2011MUSE000005 AL D2011MUSE000008 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011MUSE000005
D2011MUSE000006
D2011MUSE000007
D2011MUSE000008

31/03/2011
Aportació de l'any 2011 del Museu Arxiu Municipal
al pla de pensions de Caixa Catalunya.
04/04/2011
Aprovació de la relació de reposició C00072/1
04/04/2011
Aprovació de la relació de despeses I00079
04/04/2011
Aprovació de la relació d'operacions no
pressupostaries I00080

A continuació es dóna compte dels decrets del teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2011TEAT000005 AL D2011TEAT000008 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2011TEAT000005
D2011TEAT000006
D2011TEAT000007
D2011TEAT000008

28/02/2011
Decret d'Hisenda
04/04/2011
Aprovació de la relació de despeses I00050
04/04/2011
Aprovació de la relació d'operacions
pressupostaries I00051
04/04/2011
Aprovació de la relació d'ingressos I00052

no

10.- Precs i preguntes.

Precs

El Sr. Oliva formula els precs següents:
1. Mobilitat del carrer Dr. Ferran. Comenta que hi ha gent que l’utilitza per
anar a peu i diu que a les voreres sempre hi ha motos aparcades. Demana
que es pugui passar com a mínim per una de les dues voreres i que es
controli el tema de les motos perquè la gent no hagi de baixar al paviment
amb el risc que això suposa.
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2. Decret d’adjudicació dels plans d’ocupació. Comenta que ja s’ha
contractat a les persones i diu que vol manifestar el seu desacord amb el
procediment que s’ha seguit en la contractació perquè als informes no es
motiva quin criteri s’ha seguit per contractar a unes persones i no a unes
altres. Afegeix que s’ha seleccionat a persones que cobraven el subsidi
d’atur i que, en canvi, altres que no cobren res no han entrat. Insisteix en
què els criteris de selecció han de figurar als informes.
3. Tancament d’una etapa. Explica que avui es tanca una etapa, amb setze
anys de govern d’un mateix alcalde, el Sr. Artigas, que han marcat
profundament Vilassar i diu que creu que no pot deixar, com a regidor, com
a grup, i a nivell personal, de manifestar el seu sincer reconeixement per la
feina feta. Afegeix que probablement han sobrat els darrers mesos però que
per la resta agraeixen la cordialitat, la bona feina i també el debat que ha
hagut en les desavinences.

El Sr. Vidal manifesta que, com que no serà regidor durant la propera legislatura, vol
adreçar unes paraules a regidors, secretari, veïns i veïnes.
Explica que ja fa uns mesos que va prendre la decisió de deixar el seu càrrec de regidor en
finalitzar aquesta legislatura 2007-2011 per motius professionals i familiars.
Afegeix que no li pot dedicar el temps que voldria i que tampoc vol deixar de banda a la
família.
Comenta que en els quatre anys que ha estat com a regidor ha viscut bons moments i també
alguns no tan bons, però que té la consciència tranquil·la per haver fet el que creia millor
per al poble.
Manifesta que també vol agrair l’ajut que ha tingut dels seus companys regidors i dels seus
companys de partit, que han fet que la seva tasca fos menys feixuga, i agraeix el suport
familiar i especialment el de la seva dona.
Finalment comenta que sempre ha defensat que les idees de les persones estan molt per
sobre de les sigles del partit i que, per això creu que OXV representa el que ell pensa.
Anuncia que seguirà treballant des del darrera per aconseguir un Vilassar millor i amb uns
ideals clars.
Conclou amb les paraules: Gràcies a tothom! Visca Vilassar i Visca Catalunya!

L’alcalde diu que s’han avançat i que ell havia previst que, després dels precs i preguntes,
els regidors que no es tornen a presentar o qui volgués pogués tenir un torn de paraules per
dir el que volguessin.
La Sr. Marin li comenta al Sr. Oliva que el fet de contractar una persona concreta a través
dels plans d’ocupació ha estat motivat pels Serveis Socials i s’ofereix a explicar-li la
qüestió amb més detall.
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L’alcalde afegeix que aquest pla està destinat a persones amb unes característiques
concretes i que la selecció es fa des de l’Oficina d’Ocupació, que és qui presenta els
candidats perquè després els departaments facin la seva proposta.
A continuació agraeix les paraules que li ha adreçat el Sr. Oliva.
El Sr. Dorca diu que preguntarà a la Policia en relació al problema de les motos a les
voreres del carrer Dr. Ferran i que es tindrà en compte que no hi aparquin.

La Sra. Martínez manifesta que no vol formular cap prec.

El Sr. Cusidó formula el prec següent:
1. Decret 378. Comenta que un ciutadà, que va interposar una demanda contra
l’Ajuntament i ara l’ha perduda i ha de front a unes despeses, ha demanat
que se li faciliti el detall de les factures que ha de pagar. Com a prec diu
que, si és possible, se li faciliti el que està demanant.
Agraeix la feina feta pels companys que avui pleguen, tant de l’alcalde com de la resta de
regidors que avui acaben la seva tasca en aquest Ajuntament.
El Sr. Lorca informa que s’ha contestat negativament la petició perquè el que és públic és
el pressupost i la seva liquidació, no les factures. Diu que aquest senyor el que ha de fer és
contactar amb el seu advocat que és a qui se li ha de passar tota la informació.
L’alcalde afegeix que les factures van al Jutjat i que, en tot cas, serà allà on les podrà
consultar.

El Sr. Mejía manifesta que no farà cap prec ni cap pregunta.
El Sr. Andreu manifesta que no farà cap prec ni cap pregunta.

Torn de preguntes
Per part dels regidors d’OXV no es formula cap pregunta

La Sra. Martínez tampoc formula cap pregunta.

El Sr. Cusidó recorda que té una pregunta pendent des de fa tres plens, en relació a les
hores extraordinàries de la Policial i diu que el Sr. Lorca li va donant llargues.
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El Sr. Lorca contesta que al Ple de febrer ja li va contestar que li havia donat la informació
i que el que demanava eren les gratificacions per anys de servei perquè la resta
d’informació ja li havia estat facilitada. Afegeix que si ho torna a demanar ell li contestarà
el mateix: que ja li va enviar per correu.

El Sr. Mejía manifesta que no té preguntes a fer.
El Sr. Andreu també diu que no vol formular cap pregunta.
El Sr. Andreu exposa que per a ell aquests quatre anys han estat difícils i que no ho ha
passat gens bé perquè no ha tingut un grup al darrera que li donés suport. Recorda que les
circumstàncies que el van portar a la seva situació van ser bastant fastigoses i que s’ha
trobat a disgust.
Conclou que no està enfadat i que no és persona que li tingui rancúnia a ningú, però que té
un problema que és que no perd la memòria i que cada vegada que ve al Ple recorda el que
va passar.
Exposa que no tornarà mai més a cap govern del poble.
El Sr. Mejía manifesta que li agradaria mostrar el seu agraïment al poble de Vilassar.
Comenta que representar al Partit Popular a Catalunya no és fàcil, però que la gent de
Vilassar ha demostrat un caràcter democràtic impecable, i que lamentablement han estat
decisions internes del partit les que no han demostrat aquest tarannà.
També dóna les gràcies als treballadors de l’Ajuntament per la seva predisposició en tot
moment a ajudar-lo en qualsevol dubte o problema que li hagi sorgit.
Així mateix agraeix als membres de la ràdio el seu treball constant per informar de forma
objectiva sobre el que es produïa en el dia a dia.
Diu que avui s’acaba una etapa en la seva vida política, però que durant aquests quatre
anys ha après a entendre encara més el que significa Vilassar i les seves arrels.
Explica que ha estat un honor per a ell formar part d’aquest consistori i diu que reconeix
que ha après molt de tots i cadascun dels regidors de l’Ajuntament.
Conclou que el seu compromís no acaba avui i anuncia que seguirà treballant per fer de
Vilassar un millor poble per viure.
El Sr. Vidal manifesta que només vol afegir, en relació al que ja ha dit anteriorment, que
vol donar les gràcies als diferents regidors de l’equip de govern pels projectes que han
pogut portar a terme plegats i per la cordialitat que hi hagut sempre.
La Sra. Marin recorda que va ser la primera dona que va entrar com a regidora a
l’Ajuntament i diu que se sentia com una gallina en un corral de galls.
Explica l’anècdota de la primera reunió a la que va assistir que tractava del tema dels
pressupostos i diu que quan va arribar a casa li va dir al seu marit que no pensava tornar a
l’Ajuntament i que, en canvi, hi ha estat vint-i-dos anys.
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Diu que tots aquests anys han estat per a ella un plaer i un orgull treballar per Vilassar de
Dalt i portar a terme les seves idees amb l’ajut dels regidors i dels tècnics i els treballadors
de l’Ajuntament.
Aclareix que el personal no ha col·laborat amb ella sinó que ha estat ella qui ha col·laborat
amb aquest personal i que la història ja jutjarà aquesta tasca i tot el que ha deixat fet: dues
escoles, etc.
Conclou que tot el que ha deixat l’omple de satisfacció i anuncia que continuarà fent feina
per Vilassar des d’una altra vessant.

El Sr. Dorca recorda que ha estat regidor durant dues legislatures i que, tot i ser de
Barcelona, es considera vilassarenc.
Comenta que continua a la política al poble veí i diu que, dels vuit anys en què ha
participat del govern, els primers quatre s’ho va passar molt bé i va tenir unes regidories
que l’omplien molt com són festes, però que els segons quatre ja no s’ho ha passat tan bé.
Explica que ha estat regidor en una de les regidories més difícils, però que, això no obstant,
alguna cosa ha aconseguit.
Manifesta que espera que els que vinguin al darrera tornin a agafar les cordes i
aconsegueixen que el que ell no va poder fer que és que el personal sigui més proper al
ciutadà i que facin un treball més amable.
Diu que vol agrair als regidors de l’oposició i als seus companys de govern el recolzament
que li han donat durant aquests vuit anys, i també al personal de l’Ajuntament, tant tècnics
com operaris, per tot l’ajut que li han proporcionat.
Conclou que ha fet les coses de la millor manera que ha pogut i que ha donat tot el que ha
pogut donar.
L’alcalde explica que ha estat durant vint-i-quatre anys a l’Ajuntament, dedicat en cos i
ànima, dels quals setze ha estat l’alcalde.
Diu que el millor que et pot passar és ser l’alcalde del teu poble i que per a ell ha estat un
orgull.
Explica que ha tingut moments molt complicats, molt difícils, però també moments molt
alegres, i que el balanç en conjunt és positiu.
Comenta que se’n va amb un mal gust de boca per la situació final però que es queda amb
les coses positives.
Diu que s’ha fet el que s’ha pogut, amb bona fe i amb bona voluntat i que el que s’ha
assolit està al carrer.
Exposa que després de setze anys com a alcalde creia que hi havia d’haver un canvi i que
considera que han trobat un molt bon relleu i que era el moment adequat per marxar, tot i
que ja ho va dir fa quatre anys.
Manifesta que vol agrair a tots els regidors, tant als d’aquesta legislatura com als de les
anteriors, tant del govern com de l’oposició, la companyia, la comprensió i la tolerància.
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Exposa que és cert que s’han tingut opinions divergents, però que així és la política.
També diu que moltes vegades per aconseguir coses no es pot anar en línia recta sinó que
s’han de seguir camins tortuosos amb moltes corbes, i a vegades anant endavant i enrera.
Així mateix també vol agrair als ciutadans que l’hagin respectat tant i que no l’hagin fet
sentir-se pressionat.
Anuncia que deixa la política local però que pensa continuar en política perquè és la seva
passió.
Desitja als regidors que tinguin molts encerts en un futur i els diu que pensin que Vilassar
de Dalt s’ho val.

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

El secretari,

Vist-i-plau
L’alcalde

Gustau Roca Priante

Llorenç Artigas i Planas

Acta aprovada per unanimitat, amb introducció d’esmenes, en sessió extraordinària de 8 de
juny de 2011.
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