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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

 

REF.: 14/2014 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 27 de novembre de 2014
Hora: de les 20:00h. a les 
Lloc: a la sala de Plens de 
 

Hi assisteixen 

Xavier Godas Perez 
Benet Oliva Ricós 
Xavier Yelo Blat 
Joan Adell Pla 
Ferran Lorca Gruart 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Inmaculada Ninet Galofre 
Francesc Sola Xifra 
Esther Sanchez Casero 
Joan Alfons Cusido Macia 
Cesar Carmona Laso 
  

Autoritzats: 

Gustau Roca Priante 
Sergi Grau Piniella 
 

Han excusat la seva assistència

Joaquim Rucabado Aguilar
Laura Julià Cantallops 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2014.
2. Moció presentada per CIU, de 
les conseqüències que se'n puguin derivar.
3. Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila.
4. Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual 
POUM de Vilassar de Dalt pel canvi d'ubicació de la reserva del sistema d'equipaments 
situat al carrer Francesc Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d'ús cultural i docent.
5. Inici de l'expedient per a la realització d'una consulta sobre
contemplat en el marc del projecte de nous serveis funeraris de Vilassar.
6. Moció de CIU de convocatòria de la Consulta Popular per conèixer l'opinió de la 
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ORDINÀRIA. 
27 de novembre de 2014. 
de les 20:00h. a les 21:30 h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 

 

Han excusat la seva assistència  

Joaquim Rucabado Aguilar 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2014. 
2. Moció presentada per CIU, de felicitació al poble de Vilassar pel 9N i d'assumpció de 
les conseqüències que se'n puguin derivar. 
3. Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila.
4. Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual 
POUM de Vilassar de Dalt pel canvi d'ubicació de la reserva del sistema d'equipaments 
situat al carrer Francesc Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d'ús cultural i docent.
5. Inici de l'expedient per a la realització d'una consulta sobre el servei de crematori 
contemplat en el marc del projecte de nous serveis funeraris de Vilassar.
6. Moció de CIU de convocatòria de la Consulta Popular per conèixer l'opinió de la 
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felicitació al poble de Vilassar pel 9N i d'assumpció de 

3. Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila. 
4. Resolució d'al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 del 
POUM de Vilassar de Dalt pel canvi d'ubicació de la reserva del sistema d'equipaments 
situat al carrer Francesc Tosquelles i Albert núm. 4, i la assignació d'ús cultural i docent. 

el servei de crematori 
contemplat en el marc del projecte de nous serveis funeraris de Vilassar. 
6. Moció de CIU de convocatòria de la Consulta Popular per conèixer l'opinió de la 
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ciutadania respecte de la construció d'un crematori a Vallmorena.
7. Canvi d'ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al polígon industrial Riera 
de Vilassar de Dalt (PP12).
8. Moció de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa 
energètica. 
9. Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorc
10. Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
Maresme. 
11. Moció del PSC en defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones.
12. Assabentar dels Decrets
13. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2014.
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió 
d’octubre  de 2014. 
 
El Sr. Cusidó diu que té les esmenes següents:
 

• A la pàgina 9, al segon paràgraf començant per baix, a la segona línea al final de 
tot, on posa “paciència a la gent”, falta afegir “que”.

• A la pàgina 12, al tercer paràgraf, al final de la frase posa que:  “des
al 2009 es van gastar”, falta afegir “beneficis”.

• A la pàgina 12, al setè paràgraf, a la cinquena línea, on comença per “deute que 
figura com a pendent” diu que literalment va dir “dels 30,5  als 31, 5 milions”.

• A la pàgina 14, al primer par
dir 2007, ja que ell està de regidor des del 2007.

• A la pàgina 23, a la primera línea, en lloc de “són partidaris” ha de dir 
“normativament s’ha de tancar Viserma”.

 
L’alcalde sotmet l’acta a votació
 
 
2.- Moció presentada per CIU, de felicitació al poble de Vilassar pel 9N i d'assumpció 
de les conseqüències que se'n puguin derivar.
 
 

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIEN

Moció presentada per: Convergència i Unió

Relació de fets  
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ciutadania respecte de la construció d'un crematori a Vallmorena. 
d'ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al polígon industrial Riera 

de Vilassar de Dalt (PP12). 
8. Moció de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa 

9. Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci  del Parc de la Serralada Litoral.
10. Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 

11. Moció del PSC en defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones.
12. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2014.

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió 

Sr. Cusidó diu que té les esmenes següents: 

A la pàgina 9, al segon paràgraf començant per baix, a la segona línea al final de 
tot, on posa “paciència a la gent”, falta afegir “que”. 
A la pàgina 12, al tercer paràgraf, al final de la frase posa que:  “des
al 2009 es van gastar”, falta afegir “beneficis”. 
A la pàgina 12, al setè paràgraf, a la cinquena línea, on comença per “deute que 
figura com a pendent” diu que literalment va dir “dels 30,5  als 31, 5 milions”.
A la pàgina 14, al primer paràgraf, al final de la cinquena línea on posa 2011, ha de 
dir 2007, ja que ell està de regidor des del 2007. 
A la pàgina 23, a la primera línea, en lloc de “són partidaris” ha de dir 
“normativament s’ha de tancar Viserma”. 

L’alcalde sotmet l’acta a votació i s’aprova per unanimitat. 

Moció presentada per CIU, de felicitació al poble de Vilassar pel 9N i d'assumpció 
de les conseqüències que se'n puguin derivar. 

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu: 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2014000111 

Convergència i Unió 

2 

d'ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al polígon industrial Riera 

8. Moció de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa 

i  del Parc de la Serralada Litoral. 
10. Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 

11. Moció del PSC en defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les dones. 

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2014. 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària de 30 

A la pàgina 9, al segon paràgraf començant per baix, a la segona línea al final de 

A la pàgina 12, al tercer paràgraf, al final de la frase posa que:  “des del 2007 fins 

A la pàgina 12, al setè paràgraf, a la cinquena línea, on comença per “deute que 
figura com a pendent” diu que literalment va dir “dels 30,5  als 31, 5 milions”. 

àgraf, al final de la cinquena línea on posa 2011, ha de 

A la pàgina 23, a la primera línea, en lloc de “són partidaris” ha de dir 

Moció presentada per CIU, de felicitació al poble de Vilassar pel 9N i d'assumpció 
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Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, quan acabi aquest procés participatiu 
protagonitzat per l’esperança, el civisme i la democràcia, prop de 2 milions i mig de 
persones hauran acudit a les urnes.
Hem de lamentar, però, que el govern e
d’expressió fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la por, la 
persecució a funcionaris i voluntaris, els recursos judicials, i fins l’amenaça d’una querella 
al President de la Generalitat per part de Fiscalia.
A propòsit d’aquesta exposició, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
l’adopció dels següents 

 

Acords 

1.- Felicitar al municipi de Vilassar de Dalt per la jornada cívica i democràtica del 9 de 
novembre, agraint i destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i la 
valentia de les que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i 
amenaces de l’Estat espanyol.
2. Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya 
subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho vam ser 
el dia 9 de novembre. 
3. Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de 
Luna que ha amenaçat ajuntaments,
l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol en la seva negació persistent del dret a 
decidir dels catalans i les catalanes.
4. Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats 
del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de criminalització 
de les mobilitzacions ciutadanes, i assumir de forma solemne i col·lectiva totes les 
conseqüències que se’n poguessin derivar, mitjançant l
grups sotasignants, i la seva notificació a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 
5. Comunicar aquests acords al President de la Generalitat, al President del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament
fer-los públics a través dels mitjans públics municipals.
 
 

L’alcalde diu que s’ha parlat de fer una declaració
conjunt de grups que donen suport a la proposta.

Puntualitza que la moció és per felicitar als vilassarencs i vilassarenques que van votar el 
9N i que molt majoritàriament ho van fer en favor de la consecució d’un estat i per tant de 
la independència nacional. Comenta que el procés que va ser de participaci
en la mesura que no va ser possible formular una consulta perfectament reglada com a 
conseqüència de la negativa constant del govern espanyol, va ser un èxit, com 
repetidament els partits vinculats a la consulta i el propi president Mas van p
moment.  
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Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, quan acabi aquest procés participatiu 
protagonitzat per l’esperança, el civisme i la democràcia, prop de 2 milions i mig de 
persones hauran acudit a les urnes. 
Hem de lamentar, però, que el govern espanyol hagi respost atemptant contra la llibertat 
d’expressió fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la por, la 
persecució a funcionaris i voluntaris, els recursos judicials, i fins l’amenaça d’una querella 

alitat per part de Fiscalia. 
A propòsit d’aquesta exposició, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 

Felicitar al municipi de Vilassar de Dalt per la jornada cívica i democràtica del 9 de 
t i destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i la 

valentia de les que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i 
amenaces de l’Estat espanyol. 
2. Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com a 
subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho vam ser 

3. Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de 
Luna que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut, tot condemnant 
l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol en la seva negació persistent del dret a 
decidir dels catalans i les catalanes. 

ebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitats en relació al procés participatiu 
del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de criminalització 
de les mobilitzacions ciutadanes, i assumir de forma solemne i col·lectiva totes les 
conseqüències que se’n poguessin derivar, mitjançant l’autoinculpació dels regidors dels 
grups sotasignants, i la seva notificació a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de 

5. Comunicar aquests acords al President de la Generalitat, al President del Govern 
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i a la Delegació del Govern a Catalunya i 

los públics a través dels mitjans públics municipals. 

L’alcalde diu que s’ha parlat de fer una declaració institucional en aquest sentit, del 
conjunt de grups que donen suport a la proposta. 

tualitza que la moció és per felicitar als vilassarencs i vilassarenques que van votar el 
9N i que molt majoritàriament ho van fer en favor de la consecució d’un estat i per tant de 
la independència nacional. Comenta que el procés que va ser de participaci
en la mesura que no va ser possible formular una consulta perfectament reglada com a 
conseqüència de la negativa constant del govern espanyol, va ser un èxit, com 
repetidament els partits vinculats a la consulta i el propi president Mas van p
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Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. 
Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, quan acabi aquest procés participatiu 
protagonitzat per l’esperança, el civisme i la democràcia, prop de 2 milions i mig de 

spanyol hagi respost atemptant contra la llibertat 
d’expressió fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la por, la 
persecució a funcionaris i voluntaris, els recursos judicials, i fins l’amenaça d’una querella 

A propòsit d’aquesta exposició, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 

Felicitar al municipi de Vilassar de Dalt per la jornada cívica i democràtica del 9 de 
t i destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i la 

valentia de les que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i 

de ser reconegut com a 
subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho vam ser 

3. Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos de 
funcionaris i directors d’institut, tot condemnant 

l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol en la seva negació persistent del dret a 

ó al procés participatiu 
del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de criminalització 
de les mobilitzacions ciutadanes, i assumir de forma solemne i col·lectiva totes les 

’autoinculpació dels regidors dels 
grups sotasignants, i la seva notificació a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de 

5. Comunicar aquests acords al President de la Generalitat, al President del Govern 
de Catalunya i a la Delegació del Govern a Catalunya i 

institucional en aquest sentit, del 

tualitza que la moció és per felicitar als vilassarencs i vilassarenques que van votar el 
9N i que molt majoritàriament ho van fer en favor de la consecució d’un estat i per tant de 
la independència nacional. Comenta que el procés que va ser de participació democràtica 
en la mesura que no va ser possible formular una consulta perfectament reglada com a 
conseqüència de la negativa constant del govern espanyol, va ser un èxit, com 
repetidament els partits vinculats a la consulta i el propi president Mas van plantejar en tot 
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Diu que el conjunt del voluntariat la va fer possible i va assumir també la responsabilitat i 
les conseqüències legals que d’això se’n podien derivar i que en aquest sentit va ser una 
passa endavant molt important per part de la so

Comenta que és un procés que té una base social claríssima, que és un corrent de fons que 
no s’atura, que la pròpia conferència del president de fa escassament 48 hores, planteja un 
full de ruta que caldrà acabar de conformar amb el conjunt d
un objectiu comú, és a dir l’objectiu de la consecució d’un estat català lliure, independent. 
Afegeix que en aquest sentit s’obre un procés important de transgressió democràtica 
positiva, que implicarà la possibilitat d’arriba
aquest procés hi haurà alts i baixos i que el sacrifici col·lectiu és una qüestió que caldrà 
tenir en compte però que la llibertat no es demana sinó que es conquereix.

Felicita al conjunt de persones que al 9N hi 
van contribuir a que realment la organització d’aquesta consulta o participació democràtica 
fos un èxit. 

Afegeix que el conjunt de regidors que donen suport a aquesta moció, estan a disposició de 
la justícia per què van col·laborar activament en la consulta.

 

El Sr. Adell diu que el grup socialista no donarà suport a la proposta,  ja que la consulta 
que es va fer no és la que ells voldrien. Puntualitza que el seu grup està a favor del dret a 
decidir però d’un dret a decidir legal, acordat. Afegeix que no tenen inconvenient
felicitar tots els que hi van col·laborar i que hi van treballar, però no estan d’acord en els 
altres punts, amb la qual cosa anuncia que s’abstindran.

 

L’alcalde diu que la regidora del PP, la Sra. Julià li ha comunicat que arribaria més tard i 
que el Sr. Rucabado no hi podrà assistir per altres responsabilitats derivades de la seva 
activitat com a dirigent de l’àmbit del sardanisme a Catalunya.

 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vota a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, regidor no adscrit, CIU i CEV i una abstenció del regidor del PSC.
 
 
L’alcalde diu que hi ha un conjunt de mocions que es retiren de l’ordre del dia
 
3.- Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila.
 
 
El punt 3 de donar compte 
s’ha estimat que convindria treballar molt més el document polític de resposta al conjunt 
de propostes que el Consell de la Vila va formular fa tres mesos i que s’ha de fer amb 
consens amb el conjunt de grups, amb la qual cosa es vincularà aquest punt al desembre.
 
 
Els punts:  
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Diu que el conjunt del voluntariat la va fer possible i va assumir també la responsabilitat i 
les conseqüències legals que d’això se’n podien derivar i que en aquest sentit va ser una 
passa endavant molt important per part de la societat civil. 

Comenta que és un procés que té una base social claríssima, que és un corrent de fons que 
no s’atura, que la pròpia conferència del president de fa escassament 48 hores, planteja un 
full de ruta que caldrà acabar de conformar amb el conjunt d’organitzacions que plantegen 
un objectiu comú, és a dir l’objectiu de la consecució d’un estat català lliure, independent. 
Afegeix que en aquest sentit s’obre un procés important de transgressió democràtica 
positiva, que implicarà la possibilitat d’arribar a la plena emancipació nacional i que en 
aquest procés hi haurà alts i baixos i que el sacrifici col·lectiu és una qüestió que caldrà 
tenir en compte però que la llibertat no es demana sinó que es conquereix.

Felicita al conjunt de persones que al 9N hi van ser i van dipositar el seu vot i a la vegada 
van contribuir a que realment la organització d’aquesta consulta o participació democràtica 

Afegeix que el conjunt de regidors que donen suport a aquesta moció, estan a disposició de 
per què van col·laborar activament en la consulta. 

diu que el grup socialista no donarà suport a la proposta,  ja que la consulta 
que es va fer no és la que ells voldrien. Puntualitza que el seu grup està a favor del dret a 
decidir però d’un dret a decidir legal, acordat. Afegeix que no tenen inconvenient
felicitar tots els que hi van col·laborar i que hi van treballar, però no estan d’acord en els 
altres punts, amb la qual cosa anuncia que s’abstindran. 

L’alcalde diu que la regidora del PP, la Sra. Julià li ha comunicat que arribaria més tard i 
Sr. Rucabado no hi podrà assistir per altres responsabilitats derivades de la seva 

activitat com a dirigent de l’àmbit del sardanisme a Catalunya. 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vota a favor dels regidors del 
gidor no adscrit, CIU i CEV i una abstenció del regidor del PSC.

L’alcalde diu que hi ha un conjunt de mocions que es retiren de l’ordre del dia

Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila.

El punt 3 de donar compte de l’informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila, 
s’ha estimat que convindria treballar molt més el document polític de resposta al conjunt 
de propostes que el Consell de la Vila va formular fa tres mesos i que s’ha de fer amb 

njunt de grups, amb la qual cosa es vincularà aquest punt al desembre.
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Diu que el conjunt del voluntariat la va fer possible i va assumir també la responsabilitat i 
les conseqüències legals que d’això se’n podien derivar i que en aquest sentit va ser una 

Comenta que és un procés que té una base social claríssima, que és un corrent de fons que 
no s’atura, que la pròpia conferència del president de fa escassament 48 hores, planteja un 

’organitzacions que plantegen 
un objectiu comú, és a dir l’objectiu de la consecució d’un estat català lliure, independent. 
Afegeix que en aquest sentit s’obre un procés important de transgressió democràtica 

r a la plena emancipació nacional i que en 
aquest procés hi haurà alts i baixos i que el sacrifici col·lectiu és una qüestió que caldrà 
tenir en compte però que la llibertat no es demana sinó que es conquereix. 

van ser i van dipositar el seu vot i a la vegada 
van contribuir a que realment la organització d’aquesta consulta o participació democràtica 

Afegeix que el conjunt de regidors que donen suport a aquesta moció, estan a disposició de 

diu que el grup socialista no donarà suport a la proposta,  ja que la consulta 
que es va fer no és la que ells voldrien. Puntualitza que el seu grup està a favor del dret a 
decidir però d’un dret a decidir legal, acordat. Afegeix que no tenen inconvenient en 
felicitar tots els que hi van col·laborar i que hi van treballar, però no estan d’acord en els 

L’alcalde diu que la regidora del PP, la Sra. Julià li ha comunicat que arribaria més tard i 
Sr. Rucabado no hi podrà assistir per altres responsabilitats derivades de la seva 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vota a favor dels regidors del 
gidor no adscrit, CIU i CEV i una abstenció del regidor del PSC. 

L’alcalde diu que hi ha un conjunt de mocions que es retiren de l’ordre del dia: 

Donar compte de l'informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila. 

de l’informe de resposta a la memòria del Consell de la Vila, 
s’ha estimat que convindria treballar molt més el document polític de resposta al conjunt 
de propostes que el Consell de la Vila va formular fa tres mesos i que s’ha de fer amb 

njunt de grups, amb la qual cosa es vincularà aquest punt al desembre. 
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4. Resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 
del POUM de Vilassar de Dalt per canvi d’ubicació de la reserva del sistema 
d’equipaments situat al carrer Francesc Tusquelles i Albert, i l’assignació d’ús 
cultural i docent. 

 
5. Inici de l’expedient per a la realització d’una consulta sobre el servei de crematori 

contemplat en el marc del projecte de nous serveis funeraris de Vilassar.
 

6. Moció de CIU de convocatòria de la consulta popular per conèixer l’opinió de la 
ciutadania respecte de la construcció d’un crematori a Vallmorena.
 

Es retiren també de l’ordre del dia.
 
 
 
 
A continuació es passa a votar la urgència de la moció anunciada com a ca
del nou equipament funerari de Vallmorena, al polígon industrial Riera de Vilassar de Dalt, 
PP12. 
 
S’aprova la urgència per unanimitat.
  
 
7.- Canvi d'ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al polígon industrial 
Riera de Vilassar de Dalt (PP12).
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

 

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu

 
 

Relació de fets 

Un cop adjudicat, per acord de Ple de data 29 de maig de 2014 i formalit
juliol de 2014, el contracte del nou Complex Funerari de Vilassar de Dalt, que inclou un 
cementiri, tanatori i crematori, s’ha generat un debat sobre aquest darrer servei, en 
especial, per la seva ubicació a tocar del camp de futbol.  
 
El 31 de juliol de 2014, el Ple de la corporació va aprovar per pràctica unanimitat una 
moció que contemplava la necessitat de vehicular el debat sobre els nous serveis funeraris 
projectats a Vallmorena, amb especial èmfasi a la qüestió del funcionament d’un
cremació de cadàvers humans, mitjançant una Comissió de seguiment.
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 
del POUM de Vilassar de Dalt per canvi d’ubicació de la reserva del sistema 

s situat al carrer Francesc Tusquelles i Albert, i l’assignació d’ús 

Inici de l’expedient per a la realització d’una consulta sobre el servei de crematori 
contemplat en el marc del projecte de nous serveis funeraris de Vilassar.

de CIU de convocatòria de la consulta popular per conèixer l’opinió de la 
ciutadania respecte de la construcció d’un crematori a Vallmorena.

Es retiren també de l’ordre del dia. 

A continuació es passa a votar la urgència de la moció anunciada com a ca
del nou equipament funerari de Vallmorena, al polígon industrial Riera de Vilassar de Dalt, 

S’aprova la urgència per unanimitat. 

Canvi d'ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al polígon industrial 
de Dalt (PP12). 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2014000118 

Equip de govern 

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu: 

Un cop adjudicat, per acord de Ple de data 29 de maig de 2014 i formalit
juliol de 2014, el contracte del nou Complex Funerari de Vilassar de Dalt, que inclou un 
cementiri, tanatori i crematori, s’ha generat un debat sobre aquest darrer servei, en 
especial, per la seva ubicació a tocar del camp de futbol.   

31 de juliol de 2014, el Ple de la corporació va aprovar per pràctica unanimitat una 
moció que contemplava la necessitat de vehicular el debat sobre els nous serveis funeraris 
projectats a Vallmorena, amb especial èmfasi a la qüestió del funcionament d’un
cremació de cadàvers humans, mitjançant una Comissió de seguiment. 
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Resolució d’al·legacions i aprovació provisional de la modificació puntual núm. 1 
del POUM de Vilassar de Dalt per canvi d’ubicació de la reserva del sistema 

s situat al carrer Francesc Tusquelles i Albert, i l’assignació d’ús 

Inici de l’expedient per a la realització d’una consulta sobre el servei de crematori 
contemplat en el marc del projecte de nous serveis funeraris de Vilassar. 

de CIU de convocatòria de la consulta popular per conèixer l’opinió de la 
ciutadania respecte de la construcció d’un crematori a Vallmorena. 

A continuació es passa a votar la urgència de la moció anunciada com a canvi d’ubicació 
del nou equipament funerari de Vallmorena, al polígon industrial Riera de Vilassar de Dalt, 

Canvi d'ubicació del nou equipament funerari de Vallmorena al polígon industrial 

Un cop adjudicat, per acord de Ple de data 29 de maig de 2014 i formalitzat en data 1 de 
juliol de 2014, el contracte del nou Complex Funerari de Vilassar de Dalt, que inclou un 
cementiri, tanatori i crematori, s’ha generat un debat sobre aquest darrer servei, en 

31 de juliol de 2014, el Ple de la corporació va aprovar per pràctica unanimitat una 
moció que contemplava la necessitat de vehicular el debat sobre els nous serveis funeraris 
projectats a Vallmorena, amb especial èmfasi a la qüestió del funcionament d’un forn de 
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En data 9 d’octubre de 2014 es van iniciar els treballs de la Comissió, que es va reunir 
diverses vegades.  
 
A data d’avui, a partir de tots els treballs realitzats per la Comissi
especialment en la idoneïtat de l’emplaçament per la proximitat al camp de futbol del forn 
crematori, s’ha plantejat la possibilitat de canviar la ubicació de l’equipament funerari als 
terrenys propietat municipal al polígon indu
 
Aquest canvi requerirà la tramitació dels corresponents expedients, especialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de 
Dalt, procediments on es garantirà la informació públ
al·legacions, reclamacions i suggeriments que els vilassarencs i vilassarenques estimin 
convenients.  
 
Vista la predisposició de l’empresa concessionària a formalitzar un mutu acord per efectuar 
aquest canvi d’emplaçament, es proposa l’adopció dels següents acords:
 

Acords  

1. Donar per finalitzats els treballs de la comissió de seguiment creada per acord de 
Ple de 31 de juliol de 2014.
 

2. Aprovar el canvi d’ubicació de l’equipament funerari als terrenys propietat 
municipal al polígon industrial Riera de Vilassar (PP12), segons plànol adjunt.
 

3. Encarregar als Serveis Tècnics municipals l’elaboració de la documentació 
necessària per procedir a l’execució del canvi d’emplaçament.
  

4. Encarregar un informe jurídic sobre la tramita
l’execució del canvi d’emplaçament.
 

5. Notificar aquest acord als membres de la comissió de seguiment, a l’Ajuntament de 
Cabrils, i a l’empresa concessionària Complex Funerari Maresme S.L.

 
 

L’alcalde explica que quan s’inicià e
que va comportar un debat i la constitució d’una comissió de seguiment dels serveis 
funeraris, que es va activar a principis d’octubre d’enguany i que ha tingut com element de 
treball fonamental, tres sessions, en que s’han abordat les qüestions que la comissió havia 
de plantejar des dels punt de vista medioambiental i s’havia començat a plantejar la qüestió 
de les necessitats objectives i també s’havia d’abordar la qüestió relativa a les variables de 
tipus econòmic. 

Diu que no té cap tipus d’inconvenient que es puguin respondre tot el conjunt 
d’informacions econòmiques.

Comenta que la comissió no ha estat tant productiva com l’equip de govern hagués desitjat, 
durant el seu desenvolupament i que durant aq
persones que s’han oposat al projecte i que és evident, per què és un fet constatable i una 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

En data 9 d’octubre de 2014 es van iniciar els treballs de la Comissió, que es va reunir 

A data d’avui, a partir de tots els treballs realitzats per la Comissió i a la vista del dissens 
especialment en la idoneïtat de l’emplaçament per la proximitat al camp de futbol del forn 
crematori, s’ha plantejat la possibilitat de canviar la ubicació de l’equipament funerari als 
terrenys propietat municipal al polígon industrial Riera de Vilassar (PP12). 

Aquest canvi requerirà la tramitació dels corresponents expedients, especialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de 
Dalt, procediments on es garantirà la informació pública per tal que es pugin presentar les 
al·legacions, reclamacions i suggeriments que els vilassarencs i vilassarenques estimin 

Vista la predisposició de l’empresa concessionària a formalitzar un mutu acord per efectuar 
ment, es proposa l’adopció dels següents acords:

Donar per finalitzats els treballs de la comissió de seguiment creada per acord de 
Ple de 31 de juliol de 2014. 

Aprovar el canvi d’ubicació de l’equipament funerari als terrenys propietat 
al polígon industrial Riera de Vilassar (PP12), segons plànol adjunt.

Encarregar als Serveis Tècnics municipals l’elaboració de la documentació 
necessària per procedir a l’execució del canvi d’emplaçament. 

Encarregar un informe jurídic sobre la tramitació necessària per procedir a 
l’execució del canvi d’emplaçament. 

Notificar aquest acord als membres de la comissió de seguiment, a l’Ajuntament de 
Cabrils, i a l’empresa concessionària Complex Funerari Maresme S.L.

L’alcalde explica que quan s’inicià en el primer període de l’estiu el procés de conflicte 
que va comportar un debat i la constitució d’una comissió de seguiment dels serveis 
funeraris, que es va activar a principis d’octubre d’enguany i que ha tingut com element de 

essions, en que s’han abordat les qüestions que la comissió havia 
de plantejar des dels punt de vista medioambiental i s’havia començat a plantejar la qüestió 
de les necessitats objectives i també s’havia d’abordar la qüestió relativa a les variables de 

Diu que no té cap tipus d’inconvenient que es puguin respondre tot el conjunt 
d’informacions econòmiques. 

Comenta que la comissió no ha estat tant productiva com l’equip de govern hagués desitjat, 
durant el seu desenvolupament i que durant aquest període hi ha hagut altres col·lectius i 
persones que s’han oposat al projecte i que és evident, per què és un fet constatable i una 
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En data 9 d’octubre de 2014 es van iniciar els treballs de la Comissió, que es va reunir 

ó i a la vista del dissens 
especialment en la idoneïtat de l’emplaçament per la proximitat al camp de futbol del forn 
crematori, s’ha plantejat la possibilitat de canviar la ubicació de l’equipament funerari als 

strial Riera de Vilassar (PP12).  

Aquest canvi requerirà la tramitació dels corresponents expedients, especialment la 
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de 

ica per tal que es pugin presentar les 
al·legacions, reclamacions i suggeriments que els vilassarencs i vilassarenques estimin 

Vista la predisposició de l’empresa concessionària a formalitzar un mutu acord per efectuar 
ment, es proposa l’adopció dels següents acords: 

Donar per finalitzats els treballs de la comissió de seguiment creada per acord de 

Aprovar el canvi d’ubicació de l’equipament funerari als terrenys propietat 
al polígon industrial Riera de Vilassar (PP12), segons plànol adjunt. 

Encarregar als Serveis Tècnics municipals l’elaboració de la documentació 

ció necessària per procedir a 

Notificar aquest acord als membres de la comissió de seguiment, a l’Ajuntament de 
Cabrils, i a l’empresa concessionària Complex Funerari Maresme S.L. 

n el primer període de l’estiu el procés de conflicte 
que va comportar un debat i la constitució d’una comissió de seguiment dels serveis 
funeraris, que es va activar a principis d’octubre d’enguany i que ha tingut com element de 

essions, en que s’han abordat les qüestions que la comissió havia 
de plantejar des dels punt de vista medioambiental i s’havia començat a plantejar la qüestió 
de les necessitats objectives i també s’havia d’abordar la qüestió relativa a les variables de 

Diu que no té cap tipus d’inconvenient que es puguin respondre tot el conjunt 

Comenta que la comissió no ha estat tant productiva com l’equip de govern hagués desitjat, 
uest període hi ha hagut altres col·lectius i 

persones que s’han oposat al projecte i que és evident, per què és un fet constatable i una 
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realitat objectiva que hi ha hagut un procés de campanya contra el projecte del cementiri i 
el seu emplaçament, que ha

Diu que no entra a valorar i que només està exposant objectivament el que ha passat. 
Continua dient que a partir d’aquí, primer, l’equip de govern creu, per què té la possibilitat, 
que davant d’un debat que 
de vista analític deixa bastant que desitjar i que és un debat que des del punt de vista 
analític ha de ser consistent i s’ha de poder produir al nou projecte.

Manifesta que partint de la ne
que es té la possibilitat de plantejar, partint de la base  de l’existència d’aquest conflicte i 
de l’existència de partidaris del no i del sí, almenys una fórmula que sigui del màxim 
consens social i polític possible, que és en definitiva la reubicació al polígon industrial 
PP12 a tocar a l’autopista. 

Explica que partint d’aquesta premissa, la moció d’acord que aquí es planteja inicia un 
període de replantejament del projecte, des del punt de vis
executiu que finalment s’haurà d’establir, per què en definitiva s’està parlant d’un escenari 
diferent del que hi havia i això implica que des del punt de vista administratiu s’hagin de 
fer un conjunt de passos que no són d’un d

Afegeix que mentre hi ha hagut tot aquest procés d’una banda de discussió, de debat i de 
campanya objectiva, s’ha estat parlant amb els diferents interlocutors i s’ha mantingut una 
relació cordial i de diàleg amb els grups municipals.

Puntualitza que l’equip de govern creu que és una aposta sensata i pragmàtica i que en 
definitiva no és només defensable sinó dessitjable.

Demana el suport d’aquesta proposta que inicia un nou període en la fase de concreció dels 
nous serveis funeraris per Vila

 

El Sr. Solà manifesta que CIU ha estat sempre contraria a la ubicació del nou complex 
funerari al costat del camp de futbol, per què davant d’una activitat reconeguda com 
aquesta de risc no zero, pensaven i segueixen pensant que control no és igual que 
prevenció i per tant una primera mesura de prevenció era el canvi d’ubicació.

Manifesta la seva alegria davant d’una decisió que creuen que és factible, però que també 
planteja dubtes que espera entre tots poder resoldre.

Creuen que CIU pot aportar moltes coses per arri
col·laboració, però sobretot un tot que engloba a la totalitat de la ciutadania, per què pensen 
que a dia d’avui els governs sols ja no poden resoldre
d’agafar més protagonisme
la participació i la implicació ciutadanes en la governabilitat d’un poble ja és un dret i 
també un deure de tots. 

A continuació llegeix un fragment del reglament signat per tots els grups q
aprovar el Reglament de participació ciutadana.

Comenta que l’interés  general és la salut de la gent i que tots els grups municipals i tots els 
presents hi estan d’acord. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

realitat objectiva que hi ha hagut un procés de campanya contra el projecte del cementiri i 
el seu emplaçament, que ha estat un negoci sistemàtic durant aquest temps.

Diu que no entra a valorar i que només està exposant objectivament el que ha passat. 
Continua dient que a partir d’aquí, primer, l’equip de govern creu, per què té la possibilitat, 
que davant d’un debat que no ha estat el millor que es podia realitzar, ja que des del punt 
de vista analític deixa bastant que desitjar i que és un debat que des del punt de vista 
analític ha de ser consistent i s’ha de poder produir al nou projecte. 

Manifesta que partint de la necessitat de generar aquest debat, no deixant
que es té la possibilitat de plantejar, partint de la base  de l’existència d’aquest conflicte i 
de l’existència de partidaris del no i del sí, almenys una fórmula que sigui del màxim 

ial i polític possible, que és en definitiva la reubicació al polígon industrial 
 

Explica que partint d’aquesta premissa, la moció d’acord que aquí es planteja inicia un 
període de replantejament del projecte, des del punt de vista urbanístic i de projecte 
executiu que finalment s’haurà d’establir, per què en definitiva s’està parlant d’un escenari 
diferent del que hi havia i això implica que des del punt de vista administratiu s’hagin de 
fer un conjunt de passos que no són d’un dia per l’altre. 

Afegeix que mentre hi ha hagut tot aquest procés d’una banda de discussió, de debat i de 
campanya objectiva, s’ha estat parlant amb els diferents interlocutors i s’ha mantingut una 
relació cordial i de diàleg amb els grups municipals. 

alitza que l’equip de govern creu que és una aposta sensata i pragmàtica i que en 
definitiva no és només defensable sinó dessitjable. 

Demana el suport d’aquesta proposta que inicia un nou període en la fase de concreció dels 
nous serveis funeraris per Vilassar de Dalt. 

manifesta que CIU ha estat sempre contraria a la ubicació del nou complex 
funerari al costat del camp de futbol, per què davant d’una activitat reconeguda com 
aquesta de risc no zero, pensaven i segueixen pensant que control no és igual que 

r tant una primera mesura de prevenció era el canvi d’ubicació.

Manifesta la seva alegria davant d’una decisió que creuen que és factible, però que també 
planteja dubtes que espera entre tots poder resoldre. 

Creuen que CIU pot aportar moltes coses per arribar a bon port i novament ofereix la seva 
col·laboració, però sobretot un tot que engloba a la totalitat de la ciutadania, per què pensen 
que a dia d’avui els governs sols ja no poden resoldre-ho tot, sinó que la societat vol i ha 
d’agafar més protagonisme en la resolució i gestió de tasques de govern, fins l’extrem que 
la participació i la implicació ciutadanes en la governabilitat d’un poble ja és un dret i 

A continuació llegeix un fragment del reglament signat per tots els grups q
aprovar el Reglament de participació ciutadana. 

Comenta que l’interés  general és la salut de la gent i que tots els grups municipals i tots els 
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realitat objectiva que hi ha hagut un procés de campanya contra el projecte del cementiri i 
estat un negoci sistemàtic durant aquest temps. 

Diu que no entra a valorar i que només està exposant objectivament el que ha passat. 
Continua dient que a partir d’aquí, primer, l’equip de govern creu, per què té la possibilitat, 

no ha estat el millor que es podia realitzar, ja que des del punt 
de vista analític deixa bastant que desitjar i que és un debat que des del punt de vista 

cessitat de generar aquest debat, no deixant-lo de banda, sí 
que es té la possibilitat de plantejar, partint de la base  de l’existència d’aquest conflicte i 
de l’existència de partidaris del no i del sí, almenys una fórmula que sigui del màxim 

ial i polític possible, que és en definitiva la reubicació al polígon industrial 

Explica que partint d’aquesta premissa, la moció d’acord que aquí es planteja inicia un 
ta urbanístic i de projecte 

executiu que finalment s’haurà d’establir, per què en definitiva s’està parlant d’un escenari 
diferent del que hi havia i això implica que des del punt de vista administratiu s’hagin de 

Afegeix que mentre hi ha hagut tot aquest procés d’una banda de discussió, de debat i de 
campanya objectiva, s’ha estat parlant amb els diferents interlocutors i s’ha mantingut una 

alitza que l’equip de govern creu que és una aposta sensata i pragmàtica i que en 

Demana el suport d’aquesta proposta que inicia un nou període en la fase de concreció dels 

manifesta que CIU ha estat sempre contraria a la ubicació del nou complex 
funerari al costat del camp de futbol, per què davant d’una activitat reconeguda com 
aquesta de risc no zero, pensaven i segueixen pensant que control no és igual que 

r tant una primera mesura de prevenció era el canvi d’ubicació. 

Manifesta la seva alegria davant d’una decisió que creuen que és factible, però que també 

bar a bon port i novament ofereix la seva 
col·laboració, però sobretot un tot que engloba a la totalitat de la ciutadania, per què pensen 

ho tot, sinó que la societat vol i ha 
en la resolució i gestió de tasques de govern, fins l’extrem que 

la participació i la implicació ciutadanes en la governabilitat d’un poble ja és un dret i 

A continuació llegeix un fragment del reglament signat per tots els grups quan es va 

Comenta que l’interés  general és la salut de la gent i que tots els grups municipals i tots els 
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Diu que també volen parlar de compromís amb la gent de Vilassar de Dalt, q
treballa i fa esport i que aquest compromís és buscar una solució adient, per l’interés 
general de Vilassar de Dalt.

Manifesta que els primers dubtes que poden sorgir són en parlar de salut i aquí faran el que 
la tècnica medioambiental en la 
pregunta va dir: “conèixer exactament quins nivells de contaminació s’emetran, conèixer 
com  aquestes emissions poden arribar a la població potencialment afectada i en quines 
condicions”, és a dir fer es
l’atmosfera receptora. 

Puntualitza que la tècnica medioambiental deia que les quantitats d’immissió depenen 
lògicament de les emissions, però que al haver
eliminació poden tenir valors molt diferents d’immissió per les mateixes emissions.

Afegeix que la tècnica va concloure dient que: “i finalment en base als nivells derivats dels 
dos punts anteriors, establir si són o no nivells tòxics per la salut de les pe
tracta d’un punt innegociable.

Comenta que el segon dubte que podien tenir és en parlar de medi ambient i de la nova 
ubicació i que novament es remet a la resposta que va fer la tècnica a la pregunta número 
10 de CIU: “pel que fa al tema d
localització, també caldria un estudi ambiental, urbanístic específic, els aspectes del qual 
no es poden tractar de manera simple”. Afegeix que es farà bé, per què és una qüestió 
fonamental. 

Referent a la resta de qüestions del projecte, donat que això fa tornar a l’inici, que és la 
modificació urbanística, es pot parlar i discutir per tots. Diu que la participació ciutadana 
és per tots, des del tipus de cementiri que es vol ara clarament d’àmbit supramu
dels sistemes d’incineració, del tipus de mesura de control sobre un forn crematori (des de 
filtratge especial per les emissions de mercuri a implantació de programes de seguiment 
ambiental o certificacions o inclòs parlar sobre les propostes del 
camp de futbol: zona verda, ampliacions de l’equipament esportiu, la promoció cultural 
d’Antigua i Barbuda o alguna de les propostes econòmiques que havia fet Pro
que és la promoció agroalimentària i de salut que és
desenvoluparà entre el Barcelonès Nord i el Baix Maresme i que planteja la Universitat de 
Barcelona amb seu al campus d’alimentació del recinte Torribera a Santa Coloma.

Anuncia que donaran el suport a la moció atès que hi ha
propostes i de fer-ho bé. 

 

El Sr. Cusidó comenta que s’ha fet una junta de Portaveus tres quarts d’hora abans del Ple i 
com ja ha dit a la Junta, la CEV ja portava una proposta, per què a les mocions que 
s’havien de debatre hi havia la modificació del POUM, a la qual la CEV proposava que en 
aquest espai del PP12 s’hi ubiqués el cementiri
d’aquesta manera es complia una mica la part econòmica amb el corresponent ajust 
econòmic de la reducció de tres a dos serveis.

Manifesta que la CEV ha estat l’únic grup municipal que sempre s’ha oposat a la ubicació 
del cementiri al costat del camp de futbol i que en el seu moment van presentar 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Diu que també volen parlar de compromís amb la gent de Vilassar de Dalt, q
treballa i fa esport i que aquest compromís és buscar una solució adient, per l’interés 
general de Vilassar de Dalt. 

Manifesta que els primers dubtes que poden sorgir són en parlar de salut i aquí faran el que 
la tècnica medioambiental en la comissió de seguiment, en resposta a la seva primera 
pregunta va dir: “conèixer exactament quins nivells de contaminació s’emetran, conèixer 
com  aquestes emissions poden arribar a la població potencialment afectada i en quines 
condicions”, és a dir fer estudis de dispersió, concentració, avaluació i qualitat de 

Puntualitza que la tècnica medioambiental deia que les quantitats d’immissió depenen 
lògicament de les emissions, però que al haver-hi fenòmens de dispersió, transformació o 
liminació poden tenir valors molt diferents d’immissió per les mateixes emissions.

Afegeix que la tècnica va concloure dient que: “i finalment en base als nivells derivats dels 
dos punts anteriors, establir si són o no nivells tòxics per la salut de les pe
tracta d’un punt innegociable. 

Comenta que el segon dubte que podien tenir és en parlar de medi ambient i de la nova 
ubicació i que novament es remet a la resposta que va fer la tècnica a la pregunta número 
10 de CIU: “pel que fa al tema de la localització del cementiri en un punt concret de 
localització, també caldria un estudi ambiental, urbanístic específic, els aspectes del qual 
no es poden tractar de manera simple”. Afegeix que es farà bé, per què és una qüestió 

la resta de qüestions del projecte, donat que això fa tornar a l’inici, que és la 
modificació urbanística, es pot parlar i discutir per tots. Diu que la participació ciutadana 
és per tots, des del tipus de cementiri que es vol ara clarament d’àmbit supramu
dels sistemes d’incineració, del tipus de mesura de control sobre un forn crematori (des de 
filtratge especial per les emissions de mercuri a implantació de programes de seguiment 
ambiental o certificacions o inclòs parlar sobre les propostes del solar que està al costat del 
camp de futbol: zona verda, ampliacions de l’equipament esportiu, la promoció cultural 
d’Antigua i Barbuda o alguna de les propostes econòmiques que havia fet Pro
que és la promoció agroalimentària i de salut que és el projecte estratègic que es 
desenvoluparà entre el Barcelonès Nord i el Baix Maresme i que planteja la Universitat de 
Barcelona amb seu al campus d’alimentació del recinte Torribera a Santa Coloma.

Anuncia que donaran el suport a la moció atès que hi ha temps per parlar i debatre totes les 

comenta que s’ha fet una junta de Portaveus tres quarts d’hora abans del Ple i 
com ja ha dit a la Junta, la CEV ja portava una proposta, per què a les mocions que 

batre hi havia la modificació del POUM, a la qual la CEV proposava que en 
aquest espai del PP12 s’hi ubiqués el cementiri-tanatori sense el crematori, per què 
d’aquesta manera es complia una mica la part econòmica amb el corresponent ajust 

educció de tres a dos serveis. 

Manifesta que la CEV ha estat l’únic grup municipal que sempre s’ha oposat a la ubicació 
del cementiri al costat del camp de futbol i que en el seu moment van presentar 
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Diu que també volen parlar de compromís amb la gent de Vilassar de Dalt, que hi viu, 
treballa i fa esport i que aquest compromís és buscar una solució adient, per l’interés 

Manifesta que els primers dubtes que poden sorgir són en parlar de salut i aquí faran el que 
comissió de seguiment, en resposta a la seva primera 

pregunta va dir: “conèixer exactament quins nivells de contaminació s’emetran, conèixer 
com  aquestes emissions poden arribar a la població potencialment afectada i en quines 

tudis de dispersió, concentració, avaluació i qualitat de 

Puntualitza que la tècnica medioambiental deia que les quantitats d’immissió depenen 
hi fenòmens de dispersió, transformació o 

liminació poden tenir valors molt diferents d’immissió per les mateixes emissions. 

Afegeix que la tècnica va concloure dient que: “i finalment en base als nivells derivats dels 
dos punts anteriors, establir si són o no nivells tòxics per la salut de les persones” i que es 

Comenta que el segon dubte que podien tenir és en parlar de medi ambient i de la nova 
ubicació i que novament es remet a la resposta que va fer la tècnica a la pregunta número 

e la localització del cementiri en un punt concret de 
localització, també caldria un estudi ambiental, urbanístic específic, els aspectes del qual 
no es poden tractar de manera simple”. Afegeix que es farà bé, per què és una qüestió 

la resta de qüestions del projecte, donat que això fa tornar a l’inici, que és la 
modificació urbanística, es pot parlar i discutir per tots. Diu que la participació ciutadana 
és per tots, des del tipus de cementiri que es vol ara clarament d’àmbit supramunicipal, 
dels sistemes d’incineració, del tipus de mesura de control sobre un forn crematori (des de 
filtratge especial per les emissions de mercuri a implantació de programes de seguiment 

solar que està al costat del 
camp de futbol: zona verda, ampliacions de l’equipament esportiu, la promoció cultural 
d’Antigua i Barbuda o alguna de les propostes econòmiques que havia fet Pro-Vallmorena, 

el projecte estratègic que es 
desenvoluparà entre el Barcelonès Nord i el Baix Maresme i que planteja la Universitat de 
Barcelona amb seu al campus d’alimentació del recinte Torribera a Santa Coloma. 

temps per parlar i debatre totes les 

comenta que s’ha fet una junta de Portaveus tres quarts d’hora abans del Ple i 
com ja ha dit a la Junta, la CEV ja portava una proposta, per què a les mocions que 

batre hi havia la modificació del POUM, a la qual la CEV proposava que en 
tanatori sense el crematori, per què 

d’aquesta manera es complia una mica la part econòmica amb el corresponent ajust 

Manifesta que la CEV ha estat l’únic grup municipal que sempre s’ha oposat a la ubicació 
del cementiri al costat del camp de futbol i que en el seu moment van presentar 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

al·legacions i sempre hi ha votat en contra i una vegada
estructural. 

Comenta que el problema encara que es desplaci segueix existint, ja que apropa aquest 
equipament a una altra zona que és les Oliveres i que no és necessari un crematori per 
Vilassar de Dalt. 

Anuncia que votarà en contra de la moció.

 
L’alcalde a continuació li passa la paraula a la Candidatura d’Unitat Popular per què han 
estat presents també activament a la Comissió de seguiment.
 

El Sr. Sanchez-Marin comenta que es tracta d’un canvi sorprenent, atès que s’ha pas
tenir una convocatòria de consulta a una canvi d’ubicació. Diu que són gent reflexiva i que 
ho han d’analitzar, però que vol felicitar a l’Ajuntament pel tarannà flexible que té, no com 
altres estaments. 

Manifesta que no poden dir res fins que facin

Explica que la oposició de la CUP al complex funerari, tal com estava plantejat, tenia tres 
eixos: 

- Ubicació. 

- Efecte medioambiental del crematori a llarg termini
- Model de gestió. 

Diu que com que el model de gestió sembla
al projecte. 

Pel que fa al que ha comentat el Sr. Cusidó, diu que difícilment un canvi d’ubicació farà 
que un perill si existeix, desaparegui del tot, ja que a part de l’emissió, s’ha de tenir en 
compte com aquesta emissió influeix al seu voltant i això no se sap.

Insisteix en que la seva oposició a aquest projecte es fonamentava en el model de gestió i 
desitja que tot i que la comissió desapareix, i s’inicia tot de nou es puguin debatre tots els 
aspectes inclòs els econòmics.

Referent als aspectes econòmics diu que l’ajuntament hauria de fer un estudi de quins seran 
els seus ingressos i com espera recuperar la inversió amb aquest canvi d’ubicació.

 

L’alcalde diu que el conjunt de qüestions es mantindran en el d
variables econòmiques que tinguin a veure amb el canvi d’ubicació també se sabran.

Coincideix plenament en que la CUP ha estat partícep actiu i seriós de la comissió i que en 
aquest sentit malgrat la discrepància conjuntural pel 
el procés de concreció del projecte, els elements d’intervenció pública, és de les qüestions 
de control públic que més s’hauran de tenir en compte.

Diu que està d’acord en el que s’ha dit referent a que hi ha grups q
anteriorment el canvi d’ubicació del servei a partir del conjunt dels serveis i que l’equip de 
govern el que ha fet és que hi hagués la possibilitat de fer
té la concessió del servei i que per tant és un i

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

al·legacions i sempre hi ha votat en contra i una vegada s’hi van abstenir per un tema 

Comenta que el problema encara que es desplaci segueix existint, ja que apropa aquest 
equipament a una altra zona que és les Oliveres i que no és necessari un crematori per 

contra de la moció. 

L’alcalde a continuació li passa la paraula a la Candidatura d’Unitat Popular per què han 
estat presents també activament a la Comissió de seguiment. 

comenta que es tracta d’un canvi sorprenent, atès que s’ha pas
tenir una convocatòria de consulta a una canvi d’ubicació. Diu que són gent reflexiva i que 
ho han d’analitzar, però que vol felicitar a l’Ajuntament pel tarannà flexible que té, no com 

Manifesta que no poden dir res fins que facin una valoració de la nova ubicació.

Explica que la oposició de la CUP al complex funerari, tal com estava plantejat, tenia tres 

Efecte medioambiental del crematori a llarg termini. 

Diu que com que el model de gestió sembla que serà el mateix, la CUP es seguirà oposant 

Pel que fa al que ha comentat el Sr. Cusidó, diu que difícilment un canvi d’ubicació farà 
que un perill si existeix, desaparegui del tot, ja que a part de l’emissió, s’ha de tenir en 

uesta emissió influeix al seu voltant i això no se sap. 

Insisteix en que la seva oposició a aquest projecte es fonamentava en el model de gestió i 
desitja que tot i que la comissió desapareix, i s’inicia tot de nou es puguin debatre tots els 

s els econòmics. 

Referent als aspectes econòmics diu que l’ajuntament hauria de fer un estudi de quins seran 
els seus ingressos i com espera recuperar la inversió amb aquest canvi d’ubicació.

L’alcalde diu que el conjunt de qüestions es mantindran en el debat públic i per tant les 
variables econòmiques que tinguin a veure amb el canvi d’ubicació també se sabran.

Coincideix plenament en que la CUP ha estat partícep actiu i seriós de la comissió i que en 
aquest sentit malgrat la discrepància conjuntural pel que fa al model de gestió,  creu que en 
el procés de concreció del projecte, els elements d’intervenció pública, és de les qüestions 
de control públic que més s’hauran de tenir en compte. 

Diu que està d’acord en el que s’ha dit referent a que hi ha grups q
anteriorment el canvi d’ubicació del servei a partir del conjunt dels serveis i que l’equip de 
govern el que ha fet és que hi hagués la possibilitat de fer-ho negociant amb l’empresa que 
té la concessió del servei i que per tant és un interlocutor que s’ha de tenir en compte.
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s’hi van abstenir per un tema 

Comenta que el problema encara que es desplaci segueix existint, ja que apropa aquest 
equipament a una altra zona que és les Oliveres i que no és necessari un crematori per 

L’alcalde a continuació li passa la paraula a la Candidatura d’Unitat Popular per què han 

comenta que es tracta d’un canvi sorprenent, atès que s’ha passat de 
tenir una convocatòria de consulta a una canvi d’ubicació. Diu que són gent reflexiva i que 
ho han d’analitzar, però que vol felicitar a l’Ajuntament pel tarannà flexible que té, no com 

una valoració de la nova ubicació. 

Explica que la oposició de la CUP al complex funerari, tal com estava plantejat, tenia tres 

que serà el mateix, la CUP es seguirà oposant 

Pel que fa al que ha comentat el Sr. Cusidó, diu que difícilment un canvi d’ubicació farà 
que un perill si existeix, desaparegui del tot, ja que a part de l’emissió, s’ha de tenir en 

Insisteix en que la seva oposició a aquest projecte es fonamentava en el model de gestió i 
desitja que tot i que la comissió desapareix, i s’inicia tot de nou es puguin debatre tots els 

Referent als aspectes econòmics diu que l’ajuntament hauria de fer un estudi de quins seran 
els seus ingressos i com espera recuperar la inversió amb aquest canvi d’ubicació. 

ebat públic i per tant les 
variables econòmiques que tinguin a veure amb el canvi d’ubicació també se sabran. 

Coincideix plenament en que la CUP ha estat partícep actiu i seriós de la comissió i que en 
que fa al model de gestió,  creu que en 

el procés de concreció del projecte, els elements d’intervenció pública, és de les qüestions 

ue havien plantejat 
anteriorment el canvi d’ubicació del servei a partir del conjunt dels serveis i que l’equip de 

ho negociant amb l’empresa que 
nterlocutor que s’ha de tenir en compte. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Explica que fer aquest conjunt d’encaixos no és fàcil i requereix d’un procés lent de treball 
i de discussió, davant de la possibilitat de tirar endavant el que era la proposta inicial que 
s’havia desenvolupat i concretat.

Manifesta que està d’acord en la intervenció del portaveu de CIU, en la mesura que 
planteja un debat serè i constructiu en relació a què estem parlant quant es parla 
d’incineració. Afegeix que aquest debat s’ha de poder emmarcar en elements tant 
importants en una discussió científica com l’experiència que existeix en aquest tipus 
d’activitat, com la contextualització de les emissions com la tecnologia disponible per fer
les baixar i en definitiva per totes les innovacions que des del punt de vista t
permeten que algunes d’aquestes emissions encara baixin més, etc...

Comenta que aquesta és una línea de discussió que sí o sí s’ha de produir, per que l’equip 
de govern, el que no admetrà en cap moment és una discussió a partir d’un enfrontament 
sense  possibilitat de diàleg, per què inquirir en el fet que a algú de l’equip de govern no li 
preocupi la salut dels vilassarencs és una bestiesa, ja que tots tenen família i fills.

Puntualitza que no només farà el debat serè,  sinó que es faran els acte
públiques amb persones que puguin explicar el tema de forma pedagògica, consistent i 
científicament contrastable i que aquest procés faci créixer a tots com a comunitat, més 
enllà d’un sí, un no o un no ho sé i que és aquest l’objectiu que e
contextos que venen i que tenen el seu pes sobre què dirà cadascú en funció de les 
eleccions que vindran. Afegeix que és necessari que hi hagi persones que creguin que el 
viratge ha de ser de 360 graus i que hi ha una gran possibilita
les eleccions municipals. 

No obstant insisteix en que la responsabilitat de l’equip de govern és la de tenir un debat 
que sigui consistent i productiu i que faci créixer com a comunitat.

 

El Sr. Cusidó vol aclarir que referent
propi, però s’ha de ser conscients que ja s’ha adjudicat el servei i que la situació econòmica 
de l’ajuntament no permetria fer una inversió que pogués assolir aquest tema.

 

El Sr. Sanchez-Marin diu que un dels punts que volien parlar és que mai no toca fer una 
gestió progressista o pública. Comenta que en èpoques de bonança ningú se’n preocupa per 
què hi ha molts diners i els poders públics es dediquen a enfortir els serveis públics i quan 
no hi ha diners, no es poden prestar els serveis i s’adjudica al privat per que ho gestioni.

Anuncia que farà arribar deu preguntes que tenia preparades la CUP per a la última sessió 
de la Comissió i ja que no se celebrarà, demana que se’ls contesti.

 

El Sr. Gil, en nom de la plataforma Vilassar de Dalt, l’antic crematori, vol felicitar a 
l’equip de govern pel pas endavant que està donant per realment debatre aquest assumpte 
amb profunditat, que passa se’ns dubte per l’ubicació i l’existència del crematori i potser 
fins i tot veure les necessitats reals del poble i veure com es poden cobrir de forma 
sostenible i com participa la veu del poble per decidir aquestes qüestions  tant importants.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Explica que fer aquest conjunt d’encaixos no és fàcil i requereix d’un procés lent de treball 
i de discussió, davant de la possibilitat de tirar endavant el que era la proposta inicial que 

cretat. 

Manifesta que està d’acord en la intervenció del portaveu de CIU, en la mesura que 
planteja un debat serè i constructiu en relació a què estem parlant quant es parla 
d’incineració. Afegeix que aquest debat s’ha de poder emmarcar en elements tant 

portants en una discussió científica com l’experiència que existeix en aquest tipus 
d’activitat, com la contextualització de les emissions com la tecnologia disponible per fer
les baixar i en definitiva per totes les innovacions que des del punt de vista t
permeten que algunes d’aquestes emissions encara baixin més, etc... 

Comenta que aquesta és una línea de discussió que sí o sí s’ha de produir, per que l’equip 
de govern, el que no admetrà en cap moment és una discussió a partir d’un enfrontament 
sense  possibilitat de diàleg, per què inquirir en el fet que a algú de l’equip de govern no li 
preocupi la salut dels vilassarencs és una bestiesa, ja que tots tenen família i fills.

Puntualitza que no només farà el debat serè,  sinó que es faran els acte
públiques amb persones que puguin explicar el tema de forma pedagògica, consistent i 
científicament contrastable i que aquest procés faci créixer a tots com a comunitat, més 
enllà d’un sí, un no o un no ho sé i que és aquest l’objectiu que es marca, més enllà de 
contextos que venen i que tenen el seu pes sobre què dirà cadascú en funció de les 
eleccions que vindran. Afegeix que és necessari que hi hagi persones que creguin que el 
viratge ha de ser de 360 graus i que hi ha una gran possibilitat de fer-ho al maig de 2015 a 

No obstant insisteix en que la responsabilitat de l’equip de govern és la de tenir un debat 
que sigui consistent i productiu i que faci créixer com a comunitat. 

vol aclarir que referent al model de gestió, seria desitjable un model de gestió 
propi, però s’ha de ser conscients que ja s’ha adjudicat el servei i que la situació econòmica 
de l’ajuntament no permetria fer una inversió que pogués assolir aquest tema.

que un dels punts que volien parlar és que mai no toca fer una 
gestió progressista o pública. Comenta que en èpoques de bonança ningú se’n preocupa per 
què hi ha molts diners i els poders públics es dediquen a enfortir els serveis públics i quan 

iners, no es poden prestar els serveis i s’adjudica al privat per que ho gestioni.

Anuncia que farà arribar deu preguntes que tenia preparades la CUP per a la última sessió 
de la Comissió i ja que no se celebrarà, demana que se’ls contesti. 

nom de la plataforma Vilassar de Dalt, l’antic crematori, vol felicitar a 
l’equip de govern pel pas endavant que està donant per realment debatre aquest assumpte 
amb profunditat, que passa se’ns dubte per l’ubicació i l’existència del crematori i potser 
ins i tot veure les necessitats reals del poble i veure com es poden cobrir de forma 

sostenible i com participa la veu del poble per decidir aquestes qüestions  tant importants.
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Explica que fer aquest conjunt d’encaixos no és fàcil i requereix d’un procés lent de treball 
i de discussió, davant de la possibilitat de tirar endavant el que era la proposta inicial que 

Manifesta que està d’acord en la intervenció del portaveu de CIU, en la mesura que 
planteja un debat serè i constructiu en relació a què estem parlant quant es parla 
d’incineració. Afegeix que aquest debat s’ha de poder emmarcar en elements tant 

portants en una discussió científica com l’experiència que existeix en aquest tipus 
d’activitat, com la contextualització de les emissions com la tecnologia disponible per fer-
les baixar i en definitiva per totes les innovacions que des del punt de vista tecnològic 

Comenta que aquesta és una línea de discussió que sí o sí s’ha de produir, per que l’equip 
de govern, el que no admetrà en cap moment és una discussió a partir d’un enfrontament 
sense  possibilitat de diàleg, per què inquirir en el fet que a algú de l’equip de govern no li 
preocupi la salut dels vilassarencs és una bestiesa, ja que tots tenen família i fills. 

Puntualitza que no només farà el debat serè,  sinó que es faran els actes o audiències 
públiques amb persones que puguin explicar el tema de forma pedagògica, consistent i 
científicament contrastable i que aquest procés faci créixer a tots com a comunitat, més 

s marca, més enllà de 
contextos que venen i que tenen el seu pes sobre què dirà cadascú en funció de les 
eleccions que vindran. Afegeix que és necessari que hi hagi persones que creguin que el 

ho al maig de 2015 a 

No obstant insisteix en que la responsabilitat de l’equip de govern és la de tenir un debat 

al model de gestió, seria desitjable un model de gestió 
propi, però s’ha de ser conscients que ja s’ha adjudicat el servei i que la situació econòmica 
de l’ajuntament no permetria fer una inversió que pogués assolir aquest tema. 

que un dels punts que volien parlar és que mai no toca fer una 
gestió progressista o pública. Comenta que en èpoques de bonança ningú se’n preocupa per 
què hi ha molts diners i els poders públics es dediquen a enfortir els serveis públics i quan 

iners, no es poden prestar els serveis i s’adjudica al privat per que ho gestioni. 

Anuncia que farà arribar deu preguntes que tenia preparades la CUP per a la última sessió 

nom de la plataforma Vilassar de Dalt, l’antic crematori, vol felicitar a 
l’equip de govern pel pas endavant que està donant per realment debatre aquest assumpte 
amb profunditat, que passa se’ns dubte per l’ubicació i l’existència del crematori i potser 
ins i tot veure les necessitats reals del poble i veure com es poden cobrir de forma 

sostenible i com participa la veu del poble per decidir aquestes qüestions  tant importants. 
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Anuncia que avui s’havien de presentar unes signatures que s’han recollit cont
crematori però que no ho faran.

Ofereix a l’equip de govern la seva ajuda per buscar solucions des del punt de partida.

 

L’alcalde comenta que s’inicia un procés que per una banda hi haurà un projecte i per 
l’altre una discussió pública en profundita

Manifesta que hi haurà uns mesos des del punt de vista municipal complicats.

Diu que el debat és necessari  i vol puntualitzar que l’ajuntament té molts serveis de gestió 
directa, la majoria dels quals vinculats a l’atenció de les persones. Afegeix que 
model és una qüestió que s’ha d’acabar de concretar, que no es qüestió només de quatre 
anys i que és un procés lent del qual se’n sortirà, atès que Vilassar de Dalt val molt la pena, 
té un gran capital que és la seva gent, la seva capacitat d’i
generar teixit associatiu i d’una manera molt singular a Vilassar de Dalt.

Pel que fa al futur, diu que o l’encaren tots plegats amb la màxima unitat possible, 
concentrant totes les capacitats en fer

Afegeix que Vilassar de Dalt ha de reprendre una estabilitat institucional que no disposa 
actualment. 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC, regidor no adscrit i CIU i 1 vot en con
 
 
 
8.- Moció de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa 
energètica. 
 
 
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Convergència i Unió

Relació de fets 

La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com 
a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es 
veuen incapaces de fer front al pagament d
trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients 
per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones 
els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència 
renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per 
fer a les temperatures de l’hivern.

El setè estudi elaborat per la Creu Roja des de l’Observatori de
“L’impacte de la crisi a la salut de les persones”, conclou que gairebé un vint per cent de 
persones realitza menys de tres àpats diaris per motius econòmics i com a dada rellevant 
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Anuncia que avui s’havien de presentar unes signatures que s’han recollit cont
crematori però que no ho faran. 

Ofereix a l’equip de govern la seva ajuda per buscar solucions des del punt de partida.

L’alcalde comenta que s’inicia un procés que per una banda hi haurà un projecte i per 
l’altre una discussió pública en profunditat. 

Manifesta que hi haurà uns mesos des del punt de vista municipal complicats.

Diu que el debat és necessari  i vol puntualitzar que l’ajuntament té molts serveis de gestió 
directa, la majoria dels quals vinculats a l’atenció de les persones. Afegeix que 
model és una qüestió que s’ha d’acabar de concretar, que no es qüestió només de quatre 
anys i que és un procés lent del qual se’n sortirà, atès que Vilassar de Dalt val molt la pena, 
té un gran capital que és la seva gent, la seva capacitat d’innovació, d’empendre i de 
generar teixit associatiu i d’una manera molt singular a Vilassar de Dalt.

Pel que fa al futur, diu que o l’encaren tots plegats amb la màxima unitat possible, 
concentrant totes les capacitats en fer-ho possible o s’anirà coix sempre.

Afegeix que Vilassar de Dalt ha de reprendre una estabilitat institucional que no disposa 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC, regidor no adscrit i CIU i 1 vot en contra del regidor de la CEV.

Moció de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa 

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu: 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2014000114 

Convergència i Unió 

La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com 
a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es 
veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al 

se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients 
per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones 

lir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència 
renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per 
fer a les temperatures de l’hivern. 

El setè estudi elaborat per la Creu Roja des de l’Observatori de Vulnerabilitat titulat 
“L’impacte de la crisi a la salut de les persones”, conclou que gairebé un vint per cent de 
persones realitza menys de tres àpats diaris per motius econòmics i com a dada rellevant 
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Anuncia que avui s’havien de presentar unes signatures que s’han recollit contra el 

Ofereix a l’equip de govern la seva ajuda per buscar solucions des del punt de partida. 

L’alcalde comenta que s’inicia un procés que per una banda hi haurà un projecte i per 

Manifesta que hi haurà uns mesos des del punt de vista municipal complicats. 

Diu que el debat és necessari  i vol puntualitzar que l’ajuntament té molts serveis de gestió 
directa, la majoria dels quals vinculats a l’atenció de les persones. Afegeix que el canvi de 
model és una qüestió que s’ha d’acabar de concretar, que no es qüestió només de quatre 
anys i que és un procés lent del qual se’n sortirà, atès que Vilassar de Dalt val molt la pena, 

nnovació, d’empendre i de 
generar teixit associatiu i d’una manera molt singular a Vilassar de Dalt. 

Pel que fa al futur, diu que o l’encaren tots plegats amb la màxima unitat possible, 
pre. 

Afegeix que Vilassar de Dalt ha de reprendre una estabilitat institucional que no disposa 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors del 
tra del regidor de la CEV. 

Moció de rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa 

La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com 
a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es 

e la factura energètica dels seus habitatges al 
se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients 

per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones 
lir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència 

renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per 

Vulnerabilitat titulat 
“L’impacte de la crisi a la salut de les persones”, conclou que gairebé un vint per cent de 
persones realitza menys de tres àpats diaris per motius econòmics i com a dada rellevant 
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constata que “la proporció de persones en situació 
la seva llar a una temperatura adequada ha augmentat en un 20% en els últims tres anys”.

Segons l’IDESCAT, un 11% de les llars catalanes 
problemes per mantenir a casa seva una
riscos associats pels més vulnerables com són els infants, els malalts crònics o la gent gran. 
Fins ara 895 famílies s’havien acollit a les garanties ofertes pel decret i a partir d’ara es 
poden trobar en que se’ls talli la llum o el gas a l’hivern en cas de retard o d’impagament.

Des de la Comissió i el Parlament europeus s’ha instat als Estats membres a adoptar 
mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va 
associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge 
digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat
pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no 
es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als 
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. 

La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la 
qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat 
entre els mesos de novembre i març.

La interposició d’un recurs d’inconstit
catalana fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions que regulen el Decret 
vegin vulnerat els seus drets socials. El text normatiu que ha estat impugnat també 
determina els mecanismes d’inte
administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front 
a la pobresa energètica 

S’entén que la interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a
de litigiositat impulsada per un govern espanyol insensible a mitigar les situacions de 
desemparament provocades per la crisi econòmica, cercant només la recentralització de 
competències i vulnerant l’autogovern i l’autonomia local. 

Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 
l’adopció dels següents 

Primer.- Donar suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant 
l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Gov
normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la suspensió 
automàtica de l’aplicació de la normativa per un termini de cinc mesos.

Segon.- Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, mal
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels 
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
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constata que “la proporció de persones en situació vulnerable amb dificultats per mantenir 
la seva llar a una temperatura adequada ha augmentat en un 20% en els últims tres anys”.

Segons l’IDESCAT, un 11% de les llars catalanes –és a dir, 300.000 famílies
problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest hivern, amb els 
riscos associats pels més vulnerables com són els infants, els malalts crònics o la gent gran. 
Fins ara 895 famílies s’havien acollit a les garanties ofertes pel decret i a partir d’ara es 

’ls talli la llum o el gas a l’hivern en cas de retard o d’impagament.

Des de la Comissió i el Parlament europeus s’ha instat als Estats membres a adoptar 
mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va 

d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge 
digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat
pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no 
es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als 
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern. 

eneralitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la 
qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat 
entre els mesos de novembre i març. 

La interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa 
catalana fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions que regulen el Decret 
vegin vulnerat els seus drets socials. El text normatiu que ha estat impugnat també 
determina els mecanismes d’intercanvi d’informació  entre empreses subministradores, 
administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front 

S’entén que la interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a
de litigiositat impulsada per un govern espanyol insensible a mitigar les situacions de 
desemparament provocades per la crisi econòmica, cercant només la recentralització de 
competències i vulnerant l’autogovern i l’autonomia local.  

l que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 

ACORDS 

Donar suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant 
l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern espanyol contra la 
normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la suspensió 
automàtica de l’aplicació de la normativa per un termini de cinc mesos. 

Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, mal
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels 
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
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vulnerable amb dificultats per mantenir 
la seva llar a una temperatura adequada ha augmentat en un 20% en els últims tres anys”. 

és a dir, 300.000 famílies– poden tenir 
temperatura adequada aquest hivern, amb els 

riscos associats pels més vulnerables com són els infants, els malalts crònics o la gent gran. 
Fins ara 895 famílies s’havien acollit a les garanties ofertes pel decret i a partir d’ara es 

’ls talli la llum o el gas a l’hivern en cas de retard o d’impagament. 

Des de la Comissió i el Parlament europeus s’ha instat als Estats membres a adoptar 
mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va 

d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge 
digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat 
pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no 
es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als 
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern.  

eneralitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la 
qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat 

ucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa 
catalana fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions que regulen el Decret 
vegin vulnerat els seus drets socials. El text normatiu que ha estat impugnat també 

rcanvi d’informació  entre empreses subministradores, 
administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front 

S’entén que la interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a la voluntat 
de litigiositat impulsada per un govern espanyol insensible a mitigar les situacions de 
desemparament provocades per la crisi econòmica, cercant només la recentralització de 

l que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple 

Donar suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant 
ern espanyol contra la 

normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la suspensió 
 

Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, malgrat els 
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels 
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica. 
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Tercer.- Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la 
suspensió del Decret Llei 6/2013 ja que deixa als consumidors més vulnerables en una 
situació d’indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del subministrament 
energètic en l’època climàtica més freda de l’any.

Quart.- Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana 
del Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi 
que vetllen pels drets dels consumidors. 
 
 

El Sr. Solà diu que el text expositiu de la moció és prou entenedor de la problemàtica que 
hi ha i afegeix que una suspensió com aqu
una gran indignació ja que ha traspassat una de les línees vermelles. 

Manifesta que vol fer saber a la gent de Vilassar de Dalt que també hi ha  incompliments 
amb la llei de dependència, retallades de les apor
la davallada de recursos per a polítiques actives d’ocupació o la prohibició del freaking a 
Catalunya o econòmicament uns pressupostos generals  en el que el percentatge d’inversió 
a Catalunya és el més baix del

Referent al Decret, tot i les seves mancances, diu que era un decret pioner a Catalunya i a 
l’estat i que impedia tallar el subministrament de llum i de gas a les persones sense 
recursos i que l’estat ha escapçat aquest inici en el moment mé

Comenta que el Parlament va aprovar una moció presentada per Iniciativa, que demanava 
crear la taula sobre la pobresa energètica  per determinar un sistema públic de tarifes 
socials reduïdes, també elaborar un pla de xoc contra la pobresa per 
subministraments bàsics a la llar i desenvolupar mecanismes legals, per què les 
companyies hagin de demanar autorització a l’administració per tallar el servei en cas 
d’impagament. Afegeix que tot això és per què no es pot quedar amb els braço
per això volen mostrar el seu rebuig amb aquesta moció i manifesten el seu desig que sigui 
recolzada per tots els grups municipals.

 

El Sr. Cusidó diu que ja va donar el seu suport quan es va presentar la moció a la comissió 
informativa, ja que estan preocupats també en el tema.

Anuncia que votaran a favor de la moció.

 

La Sra. Ruhí diu que recolza totalment aquesta moció, però que vol tranquil·litzar a la 
població de Vilassar de Dalt per què des de l’ajuntament s’està treballant per què no es 
produeixi aquests tall de subministrament. Manifesta que no hi ha cap família al municipi 
que hagi tingut cap tall de llum, gas o aigua. Puntualitza que s’ha signat un conveni amb 
Sorea que inclou més de 40 famílies que si no poden pagar el rebut de l’aigua
el subministra i a més s’han rebut 5000 

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la 
spensió del Decret Llei 6/2013 ja que deixa als consumidors més vulnerables en una 

situació d’indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del subministrament 
energètic en l’època climàtica més freda de l’any. 

Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana 

m, a l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi 
que vetllen pels drets dels consumidors.  

diu que el text expositiu de la moció és prou entenedor de la problemàtica que 
hi ha i afegeix que una suspensió com aquesta provoca una profunda vergonya i a l’hora 
una gran indignació ja que ha traspassat una de les línees vermelles.  

Manifesta que vol fer saber a la gent de Vilassar de Dalt que també hi ha  incompliments 
amb la llei de dependència, retallades de les aportacions de l’estat per a polítiques socials, 
la davallada de recursos per a polítiques actives d’ocupació o la prohibició del freaking a 
Catalunya o econòmicament uns pressupostos generals  en el que el percentatge d’inversió 
a Catalunya és el més baix dels últims anys. 

Referent al Decret, tot i les seves mancances, diu que era un decret pioner a Catalunya i a 
l’estat i que impedia tallar el subministrament de llum i de gas a les persones sense 
recursos i que l’estat ha escapçat aquest inici en el moment més necessari.

Comenta que el Parlament va aprovar una moció presentada per Iniciativa, que demanava 
crear la taula sobre la pobresa energètica  per determinar un sistema públic de tarifes 
socials reduïdes, també elaborar un pla de xoc contra la pobresa per 
subministraments bàsics a la llar i desenvolupar mecanismes legals, per què les 
companyies hagin de demanar autorització a l’administració per tallar el servei en cas 
d’impagament. Afegeix que tot això és per què no es pot quedar amb els braço
per això volen mostrar el seu rebuig amb aquesta moció i manifesten el seu desig que sigui 
recolzada per tots els grups municipals. 

diu que ja va donar el seu suport quan es va presentar la moció a la comissió 
estan preocupats també en el tema. 

Anuncia que votaran a favor de la moció. 

diu que recolza totalment aquesta moció, però que vol tranquil·litzar a la 
població de Vilassar de Dalt per què des de l’ajuntament s’està treballant per què no es 
rodueixi aquests tall de subministrament. Manifesta que no hi ha cap família al municipi 

que hagi tingut cap tall de llum, gas o aigua. Puntualitza que s’ha signat un conveni amb 
Sorea que inclou més de 40 famílies que si no poden pagar el rebut de l’aigua
el subministra i a més s’han rebut 5000 €  per fer front a aquestes possibles situacions.
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Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la 
spensió del Decret Llei 6/2013 ja que deixa als consumidors més vulnerables en una 

situació d’indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del subministrament 

Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la 
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana 

m, a l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi 

diu que el text expositiu de la moció és prou entenedor de la problemàtica que 
esta provoca una profunda vergonya i a l’hora 

Manifesta que vol fer saber a la gent de Vilassar de Dalt que també hi ha  incompliments 
tacions de l’estat per a polítiques socials, 

la davallada de recursos per a polítiques actives d’ocupació o la prohibició del freaking a 
Catalunya o econòmicament uns pressupostos generals  en el que el percentatge d’inversió 

Referent al Decret, tot i les seves mancances, diu que era un decret pioner a Catalunya i a 
l’estat i que impedia tallar el subministrament de llum i de gas a les persones sense 

s necessari. 

Comenta que el Parlament va aprovar una moció presentada per Iniciativa, que demanava 
crear la taula sobre la pobresa energètica  per determinar un sistema públic de tarifes 
socials reduïdes, també elaborar un pla de xoc contra la pobresa per garantir els 
subministraments bàsics a la llar i desenvolupar mecanismes legals, per què les 
companyies hagin de demanar autorització a l’administració per tallar el servei en cas 
d’impagament. Afegeix que tot això és per què no es pot quedar amb els braços caiguts i 
per això volen mostrar el seu rebuig amb aquesta moció i manifesten el seu desig que sigui 

diu que ja va donar el seu suport quan es va presentar la moció a la comissió 

diu que recolza totalment aquesta moció, però que vol tranquil·litzar a la 
població de Vilassar de Dalt per què des de l’ajuntament s’està treballant per què no es 
rodueixi aquests tall de subministrament. Manifesta que no hi ha cap família al municipi 

que hagi tingut cap tall de llum, gas o aigua. Puntualitza que s’ha signat un conveni amb 
Sorea que inclou més de 40 famílies que si no poden pagar el rebut de l’aigua no se’ls talla 

€  per fer front a aquestes possibles situacions. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
 
 
 
9.- Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci  del Parc de la Serralada
Litoral. 
 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern
Relació de fets 
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel Consell 
Plenari de 20 de novembre de 2013, en fase d’aprovació de
 
En el decurs del tràmit d’aprovació i entrada en vigor dels Estatuts va ser dictada la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL), la qual ha inclòs una nova 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC), amb l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant nous 
paràmetres organitzatius per a aquest model organitzatiu. Per l
Transitòria Sisena de la LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació dels 
Estatuts, en establir que "els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l'entrada 
en vigor d'aquesta Llei han d'adaptar els seus Esta
des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei. 
 
D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis 
de separació dels seus membres i de liquidació dels mateixos, essent que també s’escau 
procedir formular una modificació estatutària per tal d’adaptar els estatuts vigents del 
Consorci. 
 
El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada L
celebrada el 19 de novembre de 2014, ha adoptat l’acord de d’aprovació inicial de l
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per tal d’adaptar
tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, d
l’Administració Local  com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa.
 
En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la m
Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord 
del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administrac
amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens participants han de 
fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al 
sotmetiment de l’expedient a informa
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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

Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci  del Parc de la Serralada

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2014000109 

Equip de govern 

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel Consell 
Plenari de 20 de novembre de 2013, en fase d’aprovació definitiva. 

En el decurs del tràmit d’aprovació i entrada en vigor dels Estatuts va ser dictada la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
(LRSAL), la qual ha inclòs una nova Disposició Addicional Vint en la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC), amb l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant nous 
paràmetres organitzatius per a aquest model organitzatiu. Per la seva banda, la D

de la LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació dels 
Estatuts, en establir que "els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l'entrada 
en vigor d'aquesta Llei han d'adaptar els seus Estatuts al que s'hi preveu el termini d'un any 
des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei.  

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis 
de separació dels seus membres i de liquidació dels mateixos, essent que també s’escau 
procedir formular una modificació estatutària per tal d’adaptar els estatuts vigents del 

El Consell Plenari del Consorci del Parc de la Serralada Litoral en sessió extraordinària 
celebrada el 19 de novembre de 2014, ha adoptat l’acord de d’aprovació inicial de l
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per tal d’adaptar

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local  com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 
Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa. 

En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la m
Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord 
del Consell Plenari, ratificat pels ens i les administracions que en formen part, acordada 
amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens participants han de 

ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al 
sotmetiment de l’expedient a informació pública pel període de 30 dies. 
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Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci  del Parc de la Serralada 

El Consorci del Parc de la Serralada Litoral compta amb uns Estatuts aprovats pel Consell 

En el decurs del tràmit d’aprovació i entrada en vigor dels Estatuts va ser dictada la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 

n la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú (LRJPAC), amb l’epígraf “Règim Jurídic dels Consorcis”, fixant nous 

a seva banda, la Disposició 
de la LRSAL estableix un règim transitori per a l'adaptació dels 

Estatuts, en establir que "els consorcis que ja estiguessin creats en el moment de l'entrada 
tuts al que s'hi preveu el termini d'un any 

D’altra banda la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i 
altres mesures de reforma administrativa introdueix novetats per als consorcis en matèria 
de separació dels seus membres i de liquidació dels mateixos, essent que també s’escau 
procedir formular una modificació estatutària per tal d’adaptar els estatuts vigents del 

itoral en sessió extraordinària 
celebrada el 19 de novembre de 2014, ha adoptat l’acord de d’aprovació inicial de la 
modificació dels Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, per tal d’adaptar-los 

e racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local  com a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del 

En relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació dels 
Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats 
i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix l’acord 

ions que en formen part, acordada 
amb les mateixes finalitats que per a l’aprovació, de manera que els ens participants han de 

ne una aprovació inicial i una altra de caràcter definitiu, posterior aquesta darrera al 
 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Vistos els articles 10.20 i 47 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 20 de novembre de 2014.
 
Es proposa al Ple l’adopció dels  següents
 

Acords 

PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari 
del Consorci del Parc de la Serralada Litoral d
d’adaptar-los a allò que disposa l
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i al
text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant
efectes legals. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al 
BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
 
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 
 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral pel cas que durant el 
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.
 
CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal que, 
actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels 
Estatuts,  
definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règ
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral, als efectes escaients.
 
 
10.- Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa 
del Maresme. 
 
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Vistos els articles 10.20 i 47 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

Vist l’informe de Secretaria de data 20 de novembre de 2014. 

al Ple l’adopció dels  següents 

RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari 
del Consorci del Parc de la Serralada Litoral de data 19 de novembre de 2014, per tal 

los a allò que disposa la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma administrativa, 
text que s’incorpora com a ANNEX al present acord, formant-ne part del mateix a tots els 

SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
e presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al 

BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 

DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 

CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral pel cas que durant el 
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment.

RMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal que, 
actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 

sats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels 

definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règ

DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci del Parc de la Serralada 
Litoral, als efectes escaients. 

Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2014000110 

Equip de govern 
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Vistos els articles 10.20 i 47 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del 

RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci del Parc de la Serralada Litoral, aprovat inicialment per acord del Consell Plenari 

e data 19 de novembre de 2014, per tal 
a Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) i la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de 
tres mesures de reforma administrativa, d’acord amb el 

ne part del mateix a tots els 

SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
e presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un anunci al 

DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 

CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci del Parc de la Serralada Litoral pel cas que durant el 
període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 

RMULAR encàrrec al Consorci del Parc de la Serralada Litoral per tal que, 
actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació dels 
corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 

sats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels 

definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que preveu 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci del Parc de la Serralada 

Ratificació de la modificació d'Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Relació de fets 

Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, pàgs. 26 
a 31; i per anunci de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 19549, així com 
la darrera modificació d’estatuts operada per acord de Junta General del consorci de 
Promoció Turística costa del maresme el 13 de juny de 2012, quin text va ser publicat al 
BOP de Barcelona núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al 
DOGC núm. 6636 de 3.06.2014.
 
Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar
a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i soste
Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa
 
Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística 
Costa del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat inicialment la 
modificació dels estatuts del Consorci, concretament:
 

a)  Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la 
27 de desembre, de racionalització i 
Públiques (LRSAL)
 

• S’introdueix l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5
 

Article 5: Règim jurídic
.../... 
 “A l’empara de
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així co
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la 
llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci 
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina 
la subjecció al rè
l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei 
Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat financera.”
 

• S’introdueix la possibilitat que 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional 
dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 
primer, apartat trenta
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un 
l’article 5  (Règim Jurídic)

 
Article 5: Règim jurídic

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, pàgs. 26 

de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 19549, així com 
la darrera modificació d’estatuts operada per acord de Junta General del consorci de 
Promoció Turística costa del maresme el 13 de juny de 2012, quin text va ser publicat al 

na núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al 
DOGC núm. 6636 de 3.06.2014. 

Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar
a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració 
Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 
Públic i altres mesures de reforma administrativa 

Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística 
sta del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat inicialment la 

modificació dels estatuts del Consorci, concretament: 

Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL) 

l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme
segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així:

Article 5: Règim jurídic 

A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així co
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la 
llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci 
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina 
la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 
l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei 
Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat financera.” 

S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional 
dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 
primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un 

(Règim Jurídic) 

Article 5: Règim jurídic 
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Vist el contingut dels vigents estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del 
maresme que varen ser publicats en el BOP de Barcelona núm. 240 de 7.10.2003, pàgs. 26 

de referència al DOGC núm. 3985 de 10.10.2003, pàg. 19549, així com 
la darrera modificació d’estatuts operada per acord de Junta General del consorci de 
Promoció Turística costa del maresme el 13 de juny de 2012, quin text va ser publicat al 

na núm. CVE 022014008505 de 7.04.2014; i per anunci de referència al 

Vist que s’escau procedir a formular una modificació estatutària per tal d’ adaptar-los tant 
nibilitat de l'Administració 

Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector 

Vist que, amb aquests antecedents, la Junta General del Consorci de Promoció Turística 
sta del Maresme, en sessió de 18 de novembre de 2014 ha aprovat inicialment la 

Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 
sostenibilitat de les Administracions 

l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme, essent que 
(Règim jurídic), que quedarà així: 

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim 
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la 
llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci 
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina 

gim pressupostari, de comptabilitat i control de 
l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei 
Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

scripció pugui classificar el Consorci, 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional 
dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 

desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscr
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la 
Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 
primer, apartat trenta
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.”
 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, 
 

Article 27: “
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas
establertes per llocs de treball equivalents a aquella
 
A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit 
a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser 
reassignat al consorci i es reg
pública a la que el consorci estigui adscrit
 

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
 

• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
de la Llei 15/2014, se 16 de setembre
mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu
del Consorci; essent que s’introdueix un 
nou paràgraf al final de l’article 34,
Addicional Segona, referent a la 
Consorci, que quedaran així:

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
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“Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscr
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la 
Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 
primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.”

nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, essent que quedarà així:  

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 

A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit 
a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser 
reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració 
pública a la que el consorci estigui adscrit.” 

Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 
mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu
del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36
nou paràgraf al final de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició 
Addicional Segona, referent a la dissolució i a la separació, respectivament del 
Consorci, que quedaran així: 

“Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma
administrativa.” 

Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
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“Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la 
Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 

nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 

al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 

 podran superar les 

A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit 
a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser 

irà pel règim jurídic de l’administració 

Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
, de racionalització del Sector Públic i altres 

mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, 
nou paràgraf al final de l’article 36 i un 
i s’introdueix també una nova Disposició 

, respectivament del 

“Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
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Secretaria  

 

 

setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de r
administrativa
 
Disposició Addicional segona: 
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la 
societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat 
en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de societats 

 
Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació 
dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/19
que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a 
l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres 
els ens locals participants han de fer
definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel 
període de 30 dies. 
 
Vistos els article 11. l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.
 
Vist l’informe de Secretaria de data 20 de novembre de 2014.
 
Es proposa al Ple l’adopció dels  següents
 

ACORDS 

 
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la 
Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de 
novembre de 2014 per tal d’ adap
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa, d’acord amb 
 

a) Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL)
 

• S’introdueix l’adscripció al Consell Comar
s’introdueix un segon paràgraf a l’article 5
 

Article 5: Règim jurídic
.../... 
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setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de r
administrativa.” 

Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del 
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 

administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la 
societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat 
en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 

Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació 
dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, requereix 
que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a 
l’aprovació, pel quòrum de majoria absoluta de membres de la corporació, de manera que 
els ens locals participants han de fer-ne una aprovació inicial i una altra de caràcter 
definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel 

l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 

Vist l’informe de Secretaria de data 20 de novembre de 2014. 

Es proposa al Ple l’adopció dels  següents 

INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la 
Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de 

per tal d’ adaptar-los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

d’acord amb el text que s’incorpora a continuació: 

Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 
Públiques (LRSAL) 

l’adscripció al Consell Comarcal del Maresme
segon paràgraf a l’article 5 (Règim jurídic), que quedarà així:

Article 5: Règim jurídic 
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setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

“Quant a la separació i liquidació del 
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 

administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la 
societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat 
en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 

Vist que en relació amb els aspectes procedimentals cal tenir en compte que la modificació 
dels Estatuts dels Consorci, segons allò previst a l’article 322 del Reglament d’Obres, 

95, de 13 de juny, requereix 
que l’acord de modificació adoptat per la Junta General, sigui ratificat pels ens i les 
administracions que en formen part, acordada amb les mateixes formalitats que per a 

de la corporació, de manera que 
ne una aprovació inicial i una altra de caràcter 

definitiu, posterior aquesta darrera al sotmetiment de l’expedient a informació pública pel 

l) i 33 dels vigents estatuts del Consorci, i l’article 322 del Reglament 

INICIALMENT l’expedient de modificació dels Estatuts del 
Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme, aprovat inicialment per acord de la 
Junta General del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme de data 18 de 

los tant a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), com a la Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

Modificacions introduïdes per a l’adaptació dels Estatuts a la Llei 27/2013, de 
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de les Administracions 

cal del Maresme, essent que 
(Règim jurídic), que quedarà així: 
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 “A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Púb
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim 
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la 
llei. En aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci 
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina 
la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 
l’administració d’adscripció, sens perjudici del m
Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat financera.”
 

• S’introdueix la possibilitat que 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Dispo
dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 
primer, apartat trenta
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un 
l’article 5  (Règim Jurídic)

 
Article 5: Règim jurídic

 .../... 
.../... 
 “Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efect
Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 
primer, apartat trenta
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públi
 

• S’introdueix un nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, 
 

Article 27: “
procedent exclusivament d'una reassignació de 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de treball equivalents a aquella
 
A aquests efectes, re
a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser 
reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració 
pública a la que el consorci estigui adscrit
 

b) Modificacions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa. 
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A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques, en la seva disposició final 
segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim 
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la 

n aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci 
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina 
la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 
l’administració d’adscripció, sens perjudici del mandat legal a la Llei 
Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat financera.” 

S’introdueix la possibilitat que l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Dispo
dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 
primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un 

(Règim Jurídic) 

Article 5: Règim jurídic 

“Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 
previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la 
Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 
primer, apartat trenta-set de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públi

nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 
personal al consorci, essent que quedarà així:  

Article 27: “El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
procedent exclusivament d'una reassignació de llocs de treball de les 
administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 
establertes per llocs de treball equivalents a aquella. 

A aquests efectes, respecte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit 
a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser 
reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració 
pública a la que el consorci estigui adscrit.” 

ions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
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A l’empara de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
liques, en la seva disposició final 

segona s’estableix que els estatuts de cada Consorci determinaran 
l’Administració Pública a la que estarà adscrit així com el seu règim 
orgànic, funcional i financer d’acord amb el que preveuen els apartats de la 

n aplicació dels criteris continguts en aquesta norma, el Consorci 
s’adscriu al Consell Comarcal del Maresme. Aquesta adscripció determina 
la subjecció al règim pressupostari, de comptabilitat i control de 

andat legal a la Llei 
Orgànica 20/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i 

l’ens d’adscripció pugui classificar el Consorci, 
d’acord amb les previsions i efectes contingudes a la Disposició Addicional 
dotzena de la Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de les Administracions Públiques; tot introduint un tercer paràgraf a 

“Correspondrà al Ple de l’ens local al que el Consorci estigui adscrit la 
classificació del Consorci en un dels tres grups previstos d’acord amb les 

es contingudes a la Disposició Addicional dotzena de la 
Llei de Bases de Règim Local en la seva redacció donada per l’article 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de les Administracions Públiques.” 

nou redactat de l’article 27 referent a la incorporació de 

El personal al servei del Consorci pot ser funcionari o laboral 
llocs de treball de les 

administracions participants, el seu règim jurídic serà el de l'Administració 
pública d'adscripció i les seves retribucions en cap cas podran superar les 

specte del personal ja existent, caldrà que sigui adscrit 
a alguna de les administracions participants per, posteriorment, ser 
reassignat al consorci i es regirà pel règim jurídic de l’administració 

ions introduïdes per a l’aptació dels Estatuts a la Llei 15/2014, se 16 
de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

• S’introdueix la previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
de la Llei 15/2014, se 16 de setembre
mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, 
del Consorci; essent que s’introdueix un 
nou paràgraf al final de l’article 34,
Addicional Segona, referent a la 
Consorci, que quedaran així:

 
Article 36: 
.../... 
 “Als efectes de la dissolució i liquidació del Conso
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.
 
Article 34: 
.../... 
 “Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Conso
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa
 
Disposició Addicional segona: 
Consorci, en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, 
se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la 
societat civil, excepte el règim de l
en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de societats de Capital”

 
 
SEGON.- SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un enunci al 
BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat.
 
TERCER.- DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 
han exercit la iniciativa. 
 
QUART.- CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas 
que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 
 
CINQUÈ.- FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació 
dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli e
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels 
Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que 
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previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
Llei 15/2014, se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres 

mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, 
del Consorci; essent que s’introdueix un nou paràgraf al final de l’article 36

graf al final de l’article 34, i s’introdueix també una nova Disposició 
Addicional Segona, referent a la dissolució i a la separació, respectivament del 
Consorci, que quedaran així: 

“Als efectes de la dissolució i liquidació del Consorci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 

Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Conso
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 
administrativa.” 

Disposició Addicional segona: “Quant a la separació i liquidació del 
en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, 

se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la 
societat civil, excepte el règim de liquidació, que se sotmetrà a allò disposat 
en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei de societats de Capital”. 

SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
ectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un enunci al 

BOP de Barcelona, al DOGC i al tauler d’edictes de l’entitat. 

DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 

CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas 
que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o 

FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació 
dels corresponents anuncis d’aprovació inicial i definitiva, formuli el tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels 
Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que 
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previsió legal introduïda pels articles 12 al 15, ambdós inclosos, 
, de racionalització del Sector Públic i altres 

mesures de reforma administrativa, quant a la separació i liquidació, en el seu cas, 
nou paràgraf al final de l’article 36 i un 
i s’introdueix també una nova Disposició 

, respectivament del 

rci serà d’aplicació allò 
disposat a l’article 14 de la Llei 15/2014, se 16 de setembre, de 
racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

Als efectes de la separació d’algun o alguns membres del Consorci serà 
d’aplicació allò disposat als articles 12 i 13 de la Llei 15/2014, se 16 de 
setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de reforma 

“Quant a la separació i liquidació del 
en tot allò no previst en els presents Estatuts ni en Llei 15/2014, 

se 16 de setembre, de racionalització del Sector Públic i altres mesures de 
reforma administrativa, s’estarà a allò previst en el Codi Civil sobre la 

iquidació, que se sotmetrà a allò disposat 
en el Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el 

SOTMETRE l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies hàbils a 
ectes de presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció d’un enunci al 

DONAR AUDIÈNCIA, de forma simultània, als interessats i a les entitats que 

CONSIDERAR definitivament aprovat l’expedient de ratificació de la 
modificació del Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme pel cas 
que durant el període d’informació pública no es presenti cap reclamació o suggeriment. 

FORMULAR encàrrec al Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme 
per tal que, actuant en nom i representació d’aquesta entitat, es procedeixi a la publicació 

l tràmit d’audiència als 
interessats, així com procedeixi a la publicació íntegra el text de la modificació dels 
Estatuts, definitivament aprovada en el Butlletí Oficial de la Província als efectes que 
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preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Local. 
 
SISÈ.- DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa 
del maresme, als efectes escaients.
 
 
Es tracten les mocions 9 i 10 conjuntament.
 
El secretari llegeix la part expositiva de les moci
 
L’alcalde sotmet les mocions a votació i s’aproven per unanimitat.
 
 
 
11.- Moció del PSC en defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les 
dones. 
 
 

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Partit dels Socialistes de Catalunya

Relació de fets 

El 25 de novembre és del Dia Internacional contra la violència de gènere. Malauradament, 
aquest any es commemora aquest dia amb la convicci
seva eradicació per una clara manca de voluntat política.
 
Aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència de 
gènere) impulsada pel darrer govern socialista i que ha estat guardonad
mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur (Futur Policy Award 2014) que l’ONU 
Dones, el World Future Council i la Unió Interpalamentària concedeixen a les millors lleis 
i polítiques del món que tinguin com a objectiu posar fi a la 
nenes. Han ressaltat que aquesta llei és una de les normes més importants i eficaces que 
existeixen per eradicar la violència sexista en tot el món. Una violència que qualifiquen 
com una de les formes més generalitzades d’a
la clara mostra que per lluitar contra la xacra de la violència de gènere s’ha de tenir 
voluntat política, i fer de la lluita contra la violència una prioritat absoluta dels governs.
 
Cal invertir recursos i esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència de 
gènere. Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra la 
xacra que cada any deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes.
 
Els governs que han fet desaparè
de gènere de les seves prioritats per fer que torni a ser un problema privat, invisible estan 
desmantellant la llei integral amb contínues retallades pressupostàries i amb reformes 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  Reguladora de les Bases de Règim 

DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa 
del maresme, als efectes escaients. 

Es tracten les mocions 9 i 10 conjuntament. 

El secretari llegeix la part expositiva de les mocions. 

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

Moció del PSC en defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les 

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu: 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2014000113 

Partit dels Socialistes de Catalunya 

El 25 de novembre és del Dia Internacional contra la violència de gènere. Malauradament, 
aquest any es commemora aquest dia amb la convicció de retrocés en la lluita contra la  
seva eradicació per una clara manca de voluntat política. 

Aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència de 
gènere) impulsada pel darrer govern socialista i que ha estat guardonad
mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur (Futur Policy Award 2014) que l’ONU 
Dones, el World Future Council i la Unió Interpalamentària concedeixen a les millors lleis 
i polítiques del món que tinguin com a objectiu posar fi a la violència contra les dones i les 
nenes. Han ressaltat que aquesta llei és una de les normes més importants i eficaces que 
existeixen per eradicar la violència sexista en tot el món. Una violència que qualifiquen 
com una de les formes més generalitzades d’abús contra els drets humans. Aquesta llei és 
la clara mostra que per lluitar contra la xacra de la violència de gènere s’ha de tenir 
voluntat política, i fer de la lluita contra la violència una prioritat absoluta dels governs.

esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència de 
gènere. Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra la 
xacra que cada any deixa dones assassinades i nens i nenes víctimes. 

Els governs que han fet desaparèixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència 
de gènere de les seves prioritats per fer que torni a ser un problema privat, invisible estan 
desmantellant la llei integral amb contínues retallades pressupostàries i amb reformes 
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Reguladora de les Bases de Règim 

DONAR TRASLLAT del present acord al Consorci de Promoció Turística Costa 

Moció del PSC en defensa de les polítiques de lluita contra la violència vers les 

El 25 de novembre és del Dia Internacional contra la violència de gènere. Malauradament, 
ó de retrocés en la lluita contra la  

Aquest desembre farà deu anys que es va aprovar la Llei integral contra la violència de 
gènere) impulsada pel darrer govern socialista i que ha estat guardonada amb una de les 
mencions d’honor del premi de Polítiques de Futur (Futur Policy Award 2014) que l’ONU 
Dones, el World Future Council i la Unió Interpalamentària concedeixen a les millors lleis 

violència contra les dones i les 
nenes. Han ressaltat que aquesta llei és una de les normes més importants i eficaces que 
existeixen per eradicar la violència sexista en tot el món. Una violència que qualifiquen 

bús contra els drets humans. Aquesta llei és 
la clara mostra que per lluitar contra la xacra de la violència de gènere s’ha de tenir 
voluntat política, i fer de la lluita contra la violència una prioritat absoluta dels governs. 

esforços per visualitzar la Tolerància Zero amb la violència de 
gènere. Una societat que vol ser moderna i cosmopolita no pot deixar de lluitar contra la 

ixer el principi d’igualtat del discurs polític i la violència 
de gènere de les seves prioritats per fer que torni a ser un problema privat, invisible estan 
desmantellant la llei integral amb contínues retallades pressupostàries i amb reformes 
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legislatives que ataquen directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la llei 
Wert, la fallida reforma de l’avortament, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Admi nistració Local que farà desaparèixer molts serveis municipals, com els de 
promoció i protecció de les dones (programes d’atenció, punts d’informació, pisos 
d’acollida per a dones maltractades....). Tot això afeblirà més encara la xarxa d’entitats que 
donen suport a les dones maltractades.
 
A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abr
gènere pateix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i designar la 
violència de gènere com una greu vulneració d’aquests drets i un impediment perquè les 
dones puguin assolir la plen
llei és establir els mecanismes per contribuir a l’eradicació de la violència de gènere que 
pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a 
viure sense cap manifestació d’aquesta violència.
 
No obstant això, el  2014 a Catalunya, 10 dones han estat assassinades per les seves 
parelles o ex parelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per violència de 
gènere de tos el 2013. 
 
Cal reivindicar que es tornin a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la 
violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els darrers anys.
 
Les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut, d’acompanyament a la i
laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són innegociables i 
imprescindibles per a la justícia social.
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
 
 

Proposta d’acord 

1. Dedicar un sentit record a la memòri
de gènere i expressar les condolences a les seves famílies i amistats.
 

2. Manifestar la repulsa a totes les manifestacions de violència de gènere, el 
compromís amb les víctimes i declarar la tolerància zero amb
 

3. Adoptar el compromís a:
 
- Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència de 

gènera en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim han 
posat moltes dones en situació d’extrema vulnerabil
 

- Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència de 
gènere i enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fill i 
filles menors. 
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que ataquen directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la llei 
Wert, la fallida reforma de l’avortament, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Admi nistració Local que farà desaparèixer molts serveis municipals, com els de 
romoció i protecció de les dones (programes d’atenció, punts d’informació, pisos 

d’acollida per a dones maltractades....). Tot això afeblirà més encara la xarxa d’entitats que 
donen suport a les dones maltractades. 

A Catalunya, la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència de 
gènere pateix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i designar la 
violència de gènere com una greu vulneració d’aquests drets i un impediment perquè les 
dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat. La finalitat d’aquesta 
llei és establir els mecanismes per contribuir a l’eradicació de la violència de gènere que 
pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a 

sense cap manifestació d’aquesta violència. 

No obstant això, el  2014 a Catalunya, 10 dones han estat assassinades per les seves 
parelles o ex parelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per violència de 

dicar que es tornin a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la 
violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els darrers anys.

Les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut, d’acompanyament a la i
laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són innegociables i 
imprescindibles per a la justícia social. 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

Dedicar un sentit record a la memòria de totes les dones assassinades per violència 
de gènere i expressar les condolences a les seves famílies i amistats.

Manifestar la repulsa a totes les manifestacions de violència de gènere, el 
compromís amb les víctimes i declarar la tolerància zero amb els maltractadors.

Adoptar el compromís a: 

Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència de 
gènera en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim han 
posat moltes dones en situació d’extrema vulnerabilitat. 

Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència de 
gènere i enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fill i 
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que ataquen directament la transversalitat i efectivitat de la llei, com la llei 
Wert, la fallida reforma de l’avortament, o la Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Admi nistració Local que farà desaparèixer molts serveis municipals, com els de 
romoció i protecció de les dones (programes d’atenció, punts d’informació, pisos 

d’acollida per a dones maltractades....). Tot això afeblirà més encara la xarxa d’entitats que 

il, del dret de les dones a eradicar la violència de 
gènere pateix de la premissa que els drets de les dones són drets humans, i designar la 
violència de gènere com una greu vulneració d’aquests drets i un impediment perquè les 

a ciutadania, l’autonomia i la llibertat. La finalitat d’aquesta 
llei és establir els mecanismes per contribuir a l’eradicació de la violència de gènere que 
pateixen les dones i reconèixer i avançar en garanties respecte al dret bàsic de les dones a 

No obstant això, el  2014 a Catalunya, 10 dones han estat assassinades per les seves 
parelles o ex parelles, xifra que duplica en 10 mesos el total de víctimes per violència de 

dicar que es tornin a prioritzar la perspectiva de gènere i les polítiques contra la 
violència vers les dones, amb els recursos i mesures desmantellades en els darrers anys. 

Les polítiques d’igualtat d’oportunitats, educació, salut, d’acompanyament a la inserció 
laboral i les polítiques de suport a les persones amb dependència són innegociables i 

a de totes les dones assassinades per violència 
de gènere i expressar les condolences a les seves famílies i amistats. 

Manifestar la repulsa a totes les manifestacions de violència de gènere, el 
els maltractadors. 

Mantenir els recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència de 
gènera en tots els nivells, tenint present que la dura i llarga crisi que patim han 

Reforçar les campanyes públiques de sensibilització contra la violència de 
gènere i enfortir la detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fill i 
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- Demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la Llei per a 
l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de 
finalització dels desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la 
recuperació de les víctimes de violència de gènere, així com fer efectiu el fons 
per cobrir els impagame

 
- Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de 

Mesures de Protecció Integral contra la violència de Gènere en coordinació amb 
tots els poders públics, tant locals com autonòmics i estatals, específicament:
 

a) Adoptar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el 
desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en 
coordinació amb els poders públics, locals, autonòmics i estatals.

b) Reposar els fons pressupostaris que han patit retallades
c) Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència de 

gènere. 
d) Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta 

implantació en col·laboració amb el Consell General del Po
e) Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la 

seva eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori.
f) Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals 

que intervenen davant aquesta vi
modificació que es porti a terme en les estructures desenvolupades per a 
combatre aquesta violència no perdi la seva especialització.

g) Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la 
prevenció i la lluita co
conegut com el Conveni d’Istambul.

 
 

El Sr. Adell diu que quan van plantejar aquesta moció el que es va fer és parlar amb el 
departament de serveis socials de l’ajuntament de Vilassar de Dalt per recol
aquesta moció. 

Manifesta que el que veritablement preocupa és que el 25 de novembre, dia contra la 
violència de gènere, en els diaris es puguin llegir notícies com que 14 dones hagin mort 
durant l’any 2014 i que d’alguna manera en molts caso

Afegeix que val la pena reflexionar, avaluar el que s’està fent i dedicar tots els esforços 
tant personals com econòmics a les coses que realment han de preocupar com aquest 
problema que tard o d’hora ha d’estar eradicat i més en un païs c
cultural ha d’estar per sobre de tots aquests problemes que encara existeixen.

 

La Sra. Ruhí diu que la moció és prou complerta i tracta tots els punts, no obstant vol 
afegir que el dia 25 de novembre, dia internacional contra la vi
mateix president Mas, en el seu discurs hi va fer referència, en que calien més recursos, i 
celebra aquest esment que va fer.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la Llei per a 
l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de 
finalització dels desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la 
recuperació de les víctimes de violència de gènere, així com fer efectiu el fons 
per cobrir els impagaments de pensions. 

Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de 
Mesures de Protecció Integral contra la violència de Gènere en coordinació amb 
tots els poders públics, tant locals com autonòmics i estatals, específicament:

tar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el 
desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en 
coordinació amb els poders públics, locals, autonòmics i estatals.

sar els fons pressupostaris que han patit retallades
Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència de 

Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta 
implantació en col·laboració amb el Consell General del Po
Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la 
seva eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori.
Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals 
que intervenen davant aquesta violència i garantir que qualsevol 
modificació que es porti a terme en les estructures desenvolupades per a 
combatre aquesta violència no perdi la seva especialització.
Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la 
prevenció i la lluita contra la violència de la dona i la violència de gènere, 
conegut com el Conveni d’Istambul. 

diu que quan van plantejar aquesta moció el que es va fer és parlar amb el 
departament de serveis socials de l’ajuntament de Vilassar de Dalt per recol

Manifesta que el que veritablement preocupa és que el 25 de novembre, dia contra la 
violència de gènere, en els diaris es puguin llegir notícies com que 14 dones hagin mort 
durant l’any 2014 i que d’alguna manera en molts casos no li fem cas. 

Afegeix que val la pena reflexionar, avaluar el que s’està fent i dedicar tots els esforços 
tant personals com econòmics a les coses que realment han de preocupar com aquest 
problema que tard o d’hora ha d’estar eradicat i més en un païs com Espanya on el nivell 
cultural ha d’estar per sobre de tots aquests problemes que encara existeixen.

diu que la moció és prou complerta i tracta tots els punts, no obstant vol 
afegir que el dia 25 de novembre, dia internacional contra la violència vers les dones, el 
mateix president Mas, en el seu discurs hi va fer referència, en que calien més recursos, i 
celebra aquest esment que va fer. 
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Demanar a la Generalitat que avanci en el desplegament de la Llei per a 
l’eradicació de la violència contra les dones, assolint el compromís de 
finalització dels desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front a la 
recuperació de les víctimes de violència de gènere, així com fer efectiu el fons 

Demanar a l’Estat que impulsi el desplegament i l’aplicació de la Llei de 
Mesures de Protecció Integral contra la violència de Gènere en coordinació amb 
tots els poders públics, tant locals com autonòmics i estatals, específicament: 

tar les mesures que permetin l’aplicació efectiva i el 
desenvolupament de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de 
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, en 
coordinació amb els poders públics, locals, autonòmics i estatals. 

sar els fons pressupostaris que han patit retallades 
Desenvolupar el sistema de seguiment integral dels casos de violència de 

Impulsar la implantació dels medis telemàtics i avaluar aquesta 
implantació en col·laboració amb el Consell General del Poder Judicial 
Revisar i avaluar els protocols de coordinació actuals per augmentar la 
seva eficiència i garantir la seva aplicació a tot el territori. 
Avançar en una major formació i especialització de tots els professionals 

olència i garantir que qualsevol 
modificació que es porti a terme en les estructures desenvolupades per a 
combatre aquesta violència no perdi la seva especialització. 
Garantir el compliment del Conveni del Consell d’Europa sobre la 

ntra la violència de la dona i la violència de gènere, 

diu que quan van plantejar aquesta moció el que es va fer és parlar amb el 
departament de serveis socials de l’ajuntament de Vilassar de Dalt per recolzar tots junts 

Manifesta que el que veritablement preocupa és que el 25 de novembre, dia contra la 
violència de gènere, en els diaris es puguin llegir notícies com que 14 dones hagin mort 

Afegeix que val la pena reflexionar, avaluar el que s’està fent i dedicar tots els esforços 
tant personals com econòmics a les coses que realment han de preocupar com aquest 

om Espanya on el nivell 
cultural ha d’estar per sobre de tots aquests problemes que encara existeixen. 

diu que la moció és prou complerta i tracta tots els punts, no obstant vol 
olència vers les dones, el 

mateix president Mas, en el seu discurs hi va fer referència, en que calien més recursos, i 
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Pel que fa a les 14 dones assassinades al 2014, diu que la meitat ho havien denunciat 
prèviament, però que s’ha de lluitar per que totes ho puguin denunciar.

Explica que a Vilassar de Dalt s’està treballant amb tallers, xerrades per reflexionar i 
veure-hi més clar i poder detectar des de la proximitat aquestes conductes. Afegeix que 
s’ha d’ajudar als joves a adonar
confiança o puguin expressar les seves situacions i sobretot aconseguir garantir el 
compliment d’aquest conveni i dels acord del consell d’Europa.

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i 
 
 
 
12.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes d’octubre que van
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 
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Pel que fa a les 14 dones assassinades al 2014, diu que la meitat ho havien denunciat 
que s’ha de lluitar per que totes ho puguin denunciar. 

Explica que a Vilassar de Dalt s’està treballant amb tallers, xerrades per reflexionar i 
hi més clar i poder detectar des de la proximitat aquestes conductes. Afegeix que 

a adonar-se’n, a tenir veu, a donar el pas i a buscar un espai de 
confiança o puguin expressar les seves situacions i sobretot aconseguir garantir el 
compliment d’aquest conveni i dels acord del consell d’Europa. 

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

Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

s dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
d’octubre que van del número D2014AJUN000901 al D2014AJUN001040 

ls quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 

01/10/2014 Pagament de serveis extraordinaris als treballadors 
del pavelló de juliol del 2014. 
01/10/2014 Resolució de les al·legacions presentades pel grup 
municipal CEV contra el Decret d'alcaldia núm. 735 de 22 de juliol, pel 
qual es va aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària anomenat 
"Millora de pavimentació de vials"; i la seva aprovació definit
01/10/2014 Presentació Equips bàsquet a Can Rafart el dia 
27/09/2014  (anul.lat el dia 20/09/2014) 
01/10/2014 Inici de procediment de restabliment de la legalitat 
urbanística alterada al c/ Pius XII, 19 
01/10/2014 Aprovar la relació I00874 d'operacions de 
l'Ajuntament. 
01/10/2014 Documentació per bonificació llar d'infants
01/10/2014 Modificació 31 del pressupost per l'exercici 2014 
per transferència de crèdit entre partides. 
01/10/2014 Aprovar la relació I00875 d'operacions 
d'Intervenció. 
01/10/2014 Llicència obres per reposició de rasa i estesa 
subterrània de baixa tensió a 400 V al c/ Mn. Josep Mas, 35
01/10/2014 Llicència d'obres per obrir 
escomesa de gas al c/ Pius XII,11 cantonada c/ Rafael Casanova.
01/10/2014 Llicència d'obres per obrir rasa per instal·lar 
escomesa de gas al c/ Lluis Jorda Cardona. 
01/10/2014 Assumpte: Adjudicació del
subministrament mitjançant rènting d'un vehicle per la Brigada 
Municipal. 
01/10/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses de vivència socio-cultural. 
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Pel que fa a les 14 dones assassinades al 2014, diu que la meitat ho havien denunciat 

Explica que a Vilassar de Dalt s’està treballant amb tallers, xerrades per reflexionar i 
hi més clar i poder detectar des de la proximitat aquestes conductes. Afegeix que 

se’n, a tenir veu, a donar el pas i a buscar un espai de 
confiança o puguin expressar les seves situacions i sobretot aconseguir garantir el 

dictats des de la darrera sessió 
D2014AJUN001040 la 

ls quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 

Pagament de serveis extraordinaris als treballadors 

ns presentades pel grup 
municipal CEV contra el Decret d'alcaldia núm. 735 de 22 de juliol, pel 
qual es va aprovar inicialment el projecte d'obra ordinària anomenat 
"Millora de pavimentació de vials"; i la seva aprovació definit 

Presentació Equips bàsquet a Can Rafart el dia 

Inici de procediment de restabliment de la legalitat 

I00874 d'operacions de 

Documentació per bonificació llar d'infants 
Modificació 31 del pressupost per l'exercici 2014 

Aprovar la relació I00875 d'operacions 

Llicència obres per reposició de rasa i estesa 
subterrània de baixa tensió a 400 V al c/ Mn. Josep Mas, 35 

Llicència d'obres per obrir rasa per instal·lar 
escomesa de gas al c/ Pius XII,11 cantonada c/ Rafael Casanova. 

Llicència d'obres per obrir rasa per instal·lar 

Assumpte: Adjudicació del contracte de 
subministrament mitjançant rènting d'un vehicle per la Brigada 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
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01/10/2014 VI mercat de segona mà  Can Rafart dia 5/10/2014
01/10/2014 El dia 4/10/ al Parc de Can Rafart celebració de 
sopar d'inici de curs de 16:00h  a 23:00h. 
01/10/2014 Sol.licitud de bonificació de la Taxa llar d'infants 
curs 2014-2015  per tenir dos nens al centre. 
01/10/2014 Aprovar la relació C00166 de bestreta de Serveis 
Tècnics. 
02/10/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses del Casal de la Gent Gran. 
03/10/2014 Assignació de tasques als llocs de treball de 
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà. 
03/10/2014 Contractació temporal de la Sra. Susana Camps 
Lopez 
03/10/2014 Reintegrament import deduït a la nomina de juliol
03/10/2014 Aprovar uns pagaments a justificar a la Sra. Isabel 
Coma 
03/10/2014 Expedient 33 de modificació del pressupost de 
l'exercici  2014 per generació de crèdit per una subvenció concedida 
per la Generalitat de Catalunya 
03/10/2014 Cessió material per festa el proper 12/10/2014.
03/10/2014 Cessió de material per festa aniversari pèrgola Can 
Rafart l'11/10/2014 
03/10/2014 Cessió de material per sopar Tertúlia el dia 
03/10/14 
03/10/2014 Aprovar la modificació de crèdit 34 per generació 
de crèdit. 
03/10/2014 Modificació del pressupost número 32 per 
generació de crèdit. 
03/10/2014 Contractació temporal d'una monitora per al servei 
d'esports i fitness del pavelló esportiu. 
07/10/2014 Reclamació desperfectes vehicle per correfoc dia 
26/08/2014 
07/10/2014 Incompliment fraccionament concedit a 
Panificadora Daunis Balcells, S.A. 
07/10/2014 Designació d'advocat per la direcció lletrada de 
demanda de judici ordinari per l'elevació a públic d'una permuta del 
carrer de la Pau 35; i designació de representació processal.
07/10/2014 Al·legació denúncia de trànsit amb número 
d'expedient P140838371. 
07/10/2014 Aprovació de la modificació del projecte d'obres 
"Actuacions de renovació, manteniment i adaptació de l'edifici de Can 
Pons per al trasllat de Serveis Municipals. 
07/10/2014 Inici i aprovació de l'expedient de cont
contracte d'obres "Projecte de millora de pavimentació de vials"; i la 
seva licitació. 
08/10/2014 Llicència d'obres menors per enderroc d'envà i 
restaurar zones afectades per humitats al c/ Murillo, 31
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an Rafart dia 5/10/2014 
El dia 4/10/ al Parc de Can Rafart celebració de 

Sol.licitud de bonificació de la Taxa llar d'infants 

Aprovar la relació C00166 de bestreta de Serveis 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

tasques als llocs de treball de 

Contractació temporal de la Sra. Susana Camps 

Reintegrament import deduït a la nomina de juliol 
ar uns pagaments a justificar a la Sra. Isabel 

Expedient 33 de modificació del pressupost de 
l'exercici  2014 per generació de crèdit per una subvenció concedida 

Cessió material per festa el proper 12/10/2014. 
Cessió de material per festa aniversari pèrgola Can 

Cessió de material per sopar Tertúlia el dia 

Aprovar la modificació de crèdit 34 per generació 

Modificació del pressupost número 32 per 

Contractació temporal d'una monitora per al servei 

Reclamació desperfectes vehicle per correfoc dia 

Incompliment fraccionament concedit a 

per la direcció lletrada de 
demanda de judici ordinari per l'elevació a públic d'una permuta del 
carrer de la Pau 35; i designació de representació processal. 

Al·legació denúncia de trànsit amb número 

Aprovació de la modificació del projecte d'obres 
"Actuacions de renovació, manteniment i adaptació de l'edifici de Can 

Inici i aprovació de l'expedient de contractació del 
contracte d'obres "Projecte de millora de pavimentació de vials"; i la 

Llicència d'obres menors per enderroc d'envà i 
restaurar zones afectades per humitats al c/ Murillo, 31 
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08/10/2014 Llicència d'obres menors per reformar cuina al c/ 
Mare de Déu de Montserrat, 4 2n. 1a. 
08/10/2014 Llicència d'obres menors per reformar cambra de 
bany al c/ F. i Benet Artigas, 12 
08/10/2014 Llicència d'obres menors per substituir tanca 
metàl·lica al c/ Lleida, 20 
08/10/2014 Llicència d'obres menors per reformar cambra de 
bany c/ Orfeó Català, 25 
08/10/2014 Llicència d'obres menors per canviar portes i 
col·locar parquet en una planta. 
08/10/2014 Llicència d'obres menors per fer paret per tancar 
part de la finestra. 
08/10/2014 Ús de la Pèrgola de Can Rafart el proper 
122/10/2014 d'11 a 14 h. 
08/10/2014 Festa aniversari pèrgola Can Rafar
08/10/2014 Festa d'aniversari a la Pèrgola Can Rafart dia 
10/10/2014 
08/10/2014 Aprovar la relació C00167 de bestreta de Serveis 
Tècnics. 
09/10/2014 Sol.licitud unificació taxa recollida escombraries 
comercials dels domicilis tributaris c/Murillo, 17. 
09/10/2014 Recurs contra la liquidació 
08-214-2013-OBRL-00000000152 per considerar que existeix un error 
material o de fet. 
09/10/2014 Sol.licitud anul.lació de la liquidaci
l'Impost sobre Béns Immobles corresponents al c/Josep Llimona i 
Mayolas, 18. 
09/10/2014 Sol.licitud retorn de liquidació per duplicitat.
09/10/2014 Resolució de l'expedient RRGT2014000012
09/10/2014 Resolució expedient RRGT2014000061
09/10/2014 Sol.licitud d'aplicar d'ofici la prescripció de la 
liquidació IBIL2014000043-42. 
09/10/2014 Sol.licitud d'aplicar d'ofici la prescripció de la 
liquidació IBIL20140000-32. 
09/10/2014 Sol.licitud d'aplicar d'ofici la prescripció de la 
liquidació IBIL20140000-53. 
09/10/2014 Resolució exp. RRGT2013000108 relatiu al recurs 
contra liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor dels 
de naturalesa urbana. 
09/10/2014 Aprovar la relació I00876 d'operacions de 
l'Ajuntament. 
09/10/2014 Disconformitat en el recàrrec executiu del 5% en el 
cobrament d'alguns rebuts, per errada no imputable al contrib
09/10/2014 Sol.licitud retorn "provisió de constrenyiment".
09/10/2014 Sol.licitud anul.lació liquidació taxa per recollida 
d'escombraries. 
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Llicència d'obres menors per reformar cuina al c/ 

Llicència d'obres menors per reformar cambra de 

per substituir tanca 

Llicència d'obres menors per reformar cambra de 

Llicència d'obres menors per canviar portes i 

Llicència d'obres menors per fer paret per tancar 

Ús de la Pèrgola de Can Rafart el proper 

Festa aniversari pèrgola Can Rafart 
Festa d'aniversari a la Pèrgola Can Rafart dia 

Aprovar la relació C00167 de bestreta de Serveis 

Sol.licitud unificació taxa recollida escombraries 

Recurs contra la liquidació 
00000000152 per considerar que existeix un error 

Sol.licitud anul.lació de la liquidació corresponent a 
l'Impost sobre Béns Immobles corresponents al c/Josep Llimona i 

Sol.licitud retorn de liquidació per duplicitat. 
Resolució de l'expedient RRGT2014000012 
Resolució expedient RRGT2014000061 
Sol.licitud d'aplicar d'ofici la prescripció de la 

Sol.licitud d'aplicar d'ofici la prescripció de la 

Sol.licitud d'aplicar d'ofici la prescripció de la 

Resolució exp. RRGT2013000108 relatiu al recurs 
contra liquidació de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys 

Aprovar la relació I00876 d'operacions de 

Disconformitat en el recàrrec executiu del 5% en el 
cobrament d'alguns rebuts, per errada no imputable al contribuent. 

Sol.licitud retorn "provisió de constrenyiment". 
Sol.licitud anul.lació liquidació taxa per recollida 
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09/10/2014 Sol.licitud d'aplicar d'ofici la prescripció de 
liquidació IBIL20140000-33. 
09/10/2014 Requeriment de pagament de fiança definitiva i 
anuncis de la licitació del servei de neteja viària de part del municipi.
09/10/2014 Instància del dia 7 d'octubre de 2014 del Sr. Mà
Garcia Andrade en representació del Sr. Josep Lluís Vargas Gómez.
09/10/2014 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 
recurs contenciós administratiu 425/2014-5, recurs ordinari.
09/10/2014 RESOLUCIO D'ALCALDIA 1r.EXPEDIENT DE 
BAIXES D'OFICI 2014 
09/10/2014 Xerrada Desobeïm al Casal de Joves l'Estrella el 
dia 18/10/2014 
09/10/2014 Sol.licitud d'ajornament del requeriment de 
documentació de l'expedient PCLO2014000022. 
09/10/2014 Pròrroga de la mesura cautelar de suspensió 
provisional d'ocupació. 
09/10/2014 delegacio de funcions per a la celebracio de 
matrimoni civil 
10/10/2014 Acord incoació expts segons relació 14044129
10/10/2014 Proposta sanció segons relació 14044400
10/10/2014 Declarar que el Centre Obert està formalment en 
funcionament des de fa quinze anys. 
10/10/2014 Pel pagament de diversos serveis especials de 
SAD mes d'agost. 
10/10/2014 Decret autorització serveis extraordinaris i plusos 
Policia Local corresponents al mes SETEMBRE 2014.
10/10/2014 El dia 18/10/14 es fara un acte de "Súmate" al Barri 
del Pi   c/ Del Pi. 
10/10/2014 Festa aniversari Can Rafart 16/11/2014
10/10/2014 Festa d'aniversari infantil a la Pèrgola de Can 
Rafart. 
10/10/2014 Utilitzar el Parc de Can Rafart per celebrar 
castanyada 31/10/2014 de 15 a 17h. 
10/10/2014 Aprovació de les clàusules que regulen la 
subvenció de la Diputació de Barcelona "Accessibilitat i Mobilitat".
13/10/2014 Inadmissió d'expedient de responsabilitat 
patrimonial. 

13/10/2014 Utilitzar el Parc de Can Rafart el dia 12/02/2015  
per celebrar la el dijous gras. 
13/10/2014 Anul·lació del Decret d'Alcaldia número 962, de 9 
d'octubre de 2014. 
13/10/2014 Requeriment de pagament de fiança definitiva i 
anuncis de la licitació del servei de neteja viària de part del municipi.
13/10/2014 Designa d'advocat exp. 274/2014
14/10/2014 Aprovar les relacions de bestreta de Serveis 
Socials C000103, C00104 i C00105. 
14/10/2014 Festa d'aniversari infantil el dia 01/11/2014 a la 
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Sol.licitud d'aplicar d'ofici la prescripció de la 

Requeriment de pagament de fiança definitiva i 
anuncis de la licitació del servei de neteja viària de part del municipi. 

Instància del dia 7 d'octubre de 2014 del Sr. Màrius 
Garcia Andrade en representació del Sr. Josep Lluís Vargas Gómez. 

Designació d'advocat per la direcció lletrada del 
5, recurs ordinari. 

IA 1r.EXPEDIENT DE 

Xerrada Desobeïm al Casal de Joves l'Estrella el 

Sol.licitud d'ajornament del requeriment de 
 

Pròrroga de la mesura cautelar de suspensió 

delegacio de funcions per a la celebracio de 

Acord incoació expts segons relació 14044129 
Proposta sanció segons relació 14044400 
Declarar que el Centre Obert està formalment en 

Pel pagament de diversos serveis especials de 

Decret autorització serveis extraordinaris i plusos 
Policia Local corresponents al mes SETEMBRE 2014. 

El dia 18/10/14 es fara un acte de "Súmate" al Barri 

Festa aniversari Can Rafart 16/11/2014 
Festa d'aniversari infantil a la Pèrgola de Can 

Utilitzar el Parc de Can Rafart per celebrar 

Aprovació de les clàusules que regulen la 
subvenció de la Diputació de Barcelona "Accessibilitat i Mobilitat". 

Inadmissió d'expedient de responsabilitat 

Parc de Can Rafart el dia 12/02/2015  

Anul·lació del Decret d'Alcaldia número 962, de 9 

Requeriment de pagament de fiança definitiva i 
licitació del servei de neteja viària de part del municipi. 

Designa d'advocat exp. 274/2014-C. 
Aprovar les relacions de bestreta de Serveis 

Festa d'aniversari infantil el dia 01/11/2014 a la 
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Pèrgola de  Can Rafart. 
14/10/2014 Pagament hores de serveis especials a divers 
personal de SAD durant el mes de setembre d'enguany.
16/10/2014 Ordre d'Execució per risc de ruïna al c/. Manuel 
Moreno, 50 
16/10/2014 Cessió material per festa de la Castanyada a 
l'escola Francesc Macià. 
16/10/2014 Llicència d'obres menors per arranjament solera i 
nova pavimentació planta baixa al c/ Bx. Font de la Teula, 11.
16/10/2014 Llicència d'obres menors per obertura de finestra a 
façana al c/ del Sol, 7 
16/10/2014 Cessió material per un acte de "Súmate" al Barri del 
Pi el 18/10/2014 
16/10/2014 Pròrroga llicencia d'obres OMAJ2010000029
16/10/2014 Resolució del recurs de reposició interposat contra 
el Decret d'alcaldia núm. 771 relatiu a la petició efectuada per un 
propietari del PP12 sobre l'ocupació dels terrenys públics 
d'equipaments del PP12 i modificació puntual del POUM relativa a 
l'emplaçame 
16/10/2014 Aprovar la relació I00877 d'operacions 
d'intervenció. 
16/10/2014 Modificació de designació de representació 
processal en la demanda de judici ordinari per l'elevació a públic 
d'una permuta del carrer de la Pau 35. 
16/10/2014 Conveni de col·laboració entre Superficies de 
Alimentación S.A. i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a 
l'arranjament, manteniment, conservació i neteja 
verda de can Nolla. 
16/10/2014 Aprovació del cànon de concessió presentat per 
Sorea S.A. corresponent al quart trimestre de 2013.
16/10/2014 Procediment Sancionador derivat d'una infracció 
molt greu de l'Ordenança municipal de Civisme. 
16/10/2014 Procediment Sancionador derivat d'una infracció 
molt greu de l'Ordenança municipal de Civisme. 
16/10/2014 Procediment Sancionador derivat d'una infracció 
greu de l'Ordenança municipal de la Convivència Ciutadana.
16/10/2014 Anul·lacio Decret D2014AJUN000964.
16/10/2014 Conveni de segregació i cessió unilateral, gratuïta i 
lliure de càrregues de porció de terreny de 14,32 m2 destinada a vial 
al davant de l'Av. Santa Maria, 35. 
16/10/2014 Ús pèrgola Can Rafart per festa anversari 
9/11/2014 
20/10/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar 
despeses del refugi d'animals. 
20/10/2014 Pagament de serveis extraordinaris als treballadors 
del pavelló de setembre i octubre del 2014. 
20/10/2014 Aprovar els padrons i liquidacions incloses en els 
càrrecs generats en el mes de setembre de 2014.
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Pagament hores de serveis especials a divers 
personal de SAD durant el mes de setembre d'enguany. 

per risc de ruïna al c/. Manuel 

Cessió material per festa de la Castanyada a 

Llicència d'obres menors per arranjament solera i 
Bx. Font de la Teula, 11. 

Llicència d'obres menors per obertura de finestra a 

Cessió material per un acte de "Súmate" al Barri del 

Pròrroga llicencia d'obres OMAJ2010000029 
Resolució del recurs de reposició interposat contra 

el Decret d'alcaldia núm. 771 relatiu a la petició efectuada per un 
propietari del PP12 sobre l'ocupació dels terrenys públics 

paments del PP12 i modificació puntual del POUM relativa a 

Aprovar la relació I00877 d'operacions 

Modificació de designació de representació 
i ordinari per l'elevació a públic 

Conveni de col·laboració entre Superficies de 
Alimentación S.A. i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a 
l'arranjament, manteniment, conservació i neteja periòdica de la zona 

Aprovació del cànon de concessió presentat per 
Sorea S.A. corresponent al quart trimestre de 2013. 

Procediment Sancionador derivat d'una infracció 
 

Procediment Sancionador derivat d'una infracció 
 

Procediment Sancionador derivat d'una infracció 
nicipal de la Convivència Ciutadana. 

Anul·lacio Decret D2014AJUN000964. 
Conveni de segregació i cessió unilateral, gratuïta i 

lliure de càrregues de porció de terreny de 14,32 m2 destinada a vial 

Ús pèrgola Can Rafart per festa anversari 

Aprovar un pagament a justificar per finançar 

e serveis extraordinaris als treballadors 

Aprovar els padrons i liquidacions incloses en els 
càrrecs generats en el mes de setembre de 2014. 
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 D2014AJUN001008 

 D2014AJUN001009 

 D2014AJUN001010 

 D2014AJUN001011 

 D2014AJUN001012 

 D2014AJUN001013 

 D2014AJUN001014 

 D2014AJUN001015 

 D2014AJUN001016 

 D2014AJUN001017 
 D2014AJUN001018 
 D2014AJUN001019 

 D2014AJUN001020 

 
 D2014AJUN001021 

 D2014AJUN001022 
 D2014AJUN001023 
 D2014AJUN001024 
 D2014AJUN001025 

 D2014AJUN001026 

 D2014AJUN001027 
 D2014AJUN001028 

 D2014AJUN001029 

 D2014AJUN001030 

 D2014AJUN001031 

 D2014AJUN001032 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

20/10/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar el 
vestuari de la llar d'infants. 
21/10/2014 Llicència d'obres per reparació c/ I. Bufalà, 13 (fibra 
òptica). 
21/10/2014 Sol.licitud d'anul.lació de les liquidacions d'IBI com 
a conseqüència del nou planejament. 
21/10/2014 Aprovar l'expedient TR201410 de devolució d'ofici 
de la tresoreria municipal. 
21/10/2014 Aprovar els padrons i liquidacions incloses en els 
càrrecs generats en el mes de setembre de 2014.
21/10/2014 Aprovació de les bases per a la selecció de 
personal, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per 
a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, per tal de proveir les vacants i les necessitats d'ocupació qu
21/10/2014 Recurs de reposició contra la liquidació 
08-214-2014-OBRL-85. 
21/10/2014 Aprovar la relació de bestreta C00168 de Serveis 
Tècnics. 
21/10/2014 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 
recurs contenciós administratiu 425/2014-5, recurs ordinari.
22/10/2014 Reclamació de responsabilitat patrimonial.
22/10/2014 Ordre d'execució c/ de les Balears, 12.
22/10/2014 Procediment Sancionador derivat d'una infracció de 
l'ordenança municipal sobre la convivència ciutadana.
22/10/2014 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 
recurs contenciós administratiu 392/2014 B2, recurs ordinari.

22/10/2014 Adopció de mesura cautelar per perill contra la 
seguretat de les persones pel que a fa una activitat sense títol 
habilitant. 
22/10/2014 Festa d'aniversari infantil. 
22/10/2014 Aprovar la relació d'operacions I00880.
23/10/2014 Resolució al.legació segons relació 14047928
23/10/2014 Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 
l'exercici 2014, per suplement de crèdit. Expedient de modificació 
número 35_2014. 
23/10/2014 Aprovar la modificació de crèdit 36 per finançar la 
compra de la maquinària de la brigada. 
24/10/2014 Incoació d'expedient de responsabilitat patrimonial.
27/10/2014 Baixa denúncia de trànsit amb número d'ex
P130642321 i P130637560 d'acord amb el principi "non bis idem".
27/10/2014 Bonificació taxa llar d'infants per tenir dos nens al 
centre. 
27/10/2014 Resolució RRGT2014000016 relatiu al pagament 
duplicat de la llar d'infants pels mesos d'octubre i novembre 2013.
27/10/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar 
despeses de Gestió de Patrimoni. 
28/10/2014 Relació d'aprovació operacions I00879
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ment a justificar per finançar el 

Llicència d'obres per reparació c/ I. Bufalà, 13 (fibra 

Sol.licitud d'anul.lació de les liquidacions d'IBI com 

Aprovar l'expedient TR201410 de devolució d'ofici 

Aprovar els padrons i liquidacions incloses en els 
càrrecs generats en el mes de setembre de 2014. 

Aprovació de les bases per a la selecció de 
personal, mitjançant el sistema de concurs oposició en torn lliure, per 
a la constitució d'una Borsa de Treball de l'Ajuntament de Vilassar de 

necessitats d'ocupació qu 
Recurs de reposició contra la liquidació 

Aprovar la relació de bestreta C00168 de Serveis 

a direcció lletrada del 
5, recurs ordinari. 

Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
Ordre d'execució c/ de les Balears, 12. 
Procediment Sancionador derivat d'una infracció de 

l'ordenança municipal sobre la convivència ciutadana. 
Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

recurs contenciós administratiu 392/2014 B2, recurs ordinari. 

Adopció de mesura cautelar per perill contra la 
seguretat de les persones pel que a fa una activitat sense títol 

ons I00880. 
Resolució al.legació segons relació 14047928 
Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 

l'exercici 2014, per suplement de crèdit. Expedient de modificació 

Aprovar la modificació de crèdit 36 per finançar la 

Incoació d'expedient de responsabilitat patrimonial. 
Baixa denúncia de trànsit amb número d'expedient 

P130642321 i P130637560 d'acord amb el principi "non bis idem". 
Bonificació taxa llar d'infants per tenir dos nens al 

Resolució RRGT2014000016 relatiu al pagament 
'infants pels mesos d'octubre i novembre 2013. 
Aprovar un pagament a justificar per finançar 

Relació d'aprovació operacions I00879 
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 D2014AJUN001033 

 D2014AJUN001034 

 D2014AJUN001035 
 D2014AJUN001036 

 D2014AJUN001037 

 D2014AJUN001038 

 D2014AJUN001039 

 D2014AJUN001040 

 
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes d’octubre que van
D2014TEAT000022 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar.
 
 D2014TEAT000019 

 D2014TEAT000020 

 D2014TEAT000021 
 D2014TEAT000022 
 

 
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes d’octubre que van
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar.  
 
 D2014MUSE000031 

 D2014MUSE000032 
 D2014MUSE000033 

 D2014MUSE000034 

 D2014MUSE000035 

 D2014MUSE000036 
 D2014MUSE000037 
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28/10/2014 Aprovar la relació I00883 d'operacions de 
l'Ajuntament. 
28/10/2014 Aprovar la relació I00881 d'operacions de 
l'Ajuntament. 
31/10/2014 Bestreta de nòmina. 
31/10/2014 Llicència d'obres per obrir rasa per instal·lar 
escomesa  de gas al c/ Francesc i Benet Artigas, 4
31/10/2014 Inici i aprovació de l'expedient de contractació del 
contracte privat de 3 pòlisses d'assegurances per part de l'Ajuntament 
de Vilassar de Dalt; i la seva licitació. 
31/10/2014 Aprovar la relació de bestreta C00078 de 
Tresoreria. 
31/10/2014 Aprovar les relacions C00107 i C00106 de bestreta 
de Serveis Socials. 
31/10/2014 Festa infantil d'aniversari a la Pèrgola de Can 
Rafart el dia 8/11/2014. 

s dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
d’octubre que van del número D2014TEAT000019 
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 

regidors han pogut consultar. 

01/10/2014 Aprovar la relació I00148 d'operacions del Teatre 
La Massa. 
08/10/2014 Modificació 1 del pressupost de l'exercici 2014 del 
Teatre La Massa. 
31/10/2014 Modificació del pressupost 1 per l'exercici 2014.
31/10/2014 Anul.lació del decret D2014TEAT000020.

s dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
d’octubre que van del número D2014MUSE000031  al 

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 

01/10/2014 Expedient 5 de modificació del pressupost de 
l'exercici 2014. 
08/10/2014 Anul·lació Decret d'Alcaldia D2014MUSE000031.
16/10/2014 Modificació del pressupost del Museu per l'exercici 
2014, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de 
modificació número 7_2014. 
16/10/2014 Modificació de crèdit 6 del
Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt. 
21/10/2014 Autorització serveis extraordinaris Museu Arxiu 
Municipal. 
28/10/2014 Aprovar la relació I00152 d'operacions del Museu.
31/10/2014 Aprovar la relació C00092 de bestreta del Museu.
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la relació I00883 d'operacions de 

Aprovar la relació I00881 d'operacions de 

Llicència d'obres per obrir rasa per instal·lar 
escomesa  de gas al c/ Francesc i Benet Artigas, 4 

Inici i aprovació de l'expedient de contractació del 
contracte privat de 3 pòlisses d'assegurances per part de l'Ajuntament 

Aprovar la relació de bestreta C00078 de 

Aprovar les relacions C00107 i C00106 de bestreta 

Festa infantil d'aniversari a la Pèrgola de Can 

dictats des de la darrera sessió 
 al 

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 

Aprovar la relació I00148 d'operacions del Teatre 

Modificació 1 del pressupost de l'exercici 2014 del 

del pressupost 1 per l'exercici 2014. 
Anul.lació del decret D2014TEAT000020. 

dictats des de la darrera sessió 
al D2014MUSE000037 

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 

Expedient 5 de modificació del pressupost de 

et d'Alcaldia D2014MUSE000031. 
Modificació del pressupost del Museu per l'exercici 

2014, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de 

Modificació de crèdit 6 del pressupost del 

Autorització serveis extraordinaris Museu Arxiu 

Aprovar la relació I00152 d'operacions del Museu. 
ació C00092 de bestreta del Museu. 
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A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes d’octubre que van
D2014EMIS000016 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar. 
 
 D2014EMIS000014 

 D2014EMIS000015 
 D2014EMIS000016 

 

 
 
13.- Precs i preguntes. 
 
Torn de precs 
 
 
 

El Sr. Solà recorda que encara queden temes que van formular pendents de resposta.

 

A continuació diu que formularà un prec/pregunta que és el següent:

 

1. Accident de la miniexcavadora de la brigada
miniexcavadora de la brigada va tenir un accident i que hauria pogut portar greus 
conseqüències, ja que treballant al 
pesar 90 kilos aproximadament, va baixar tota la baixada de l’institut i va travessar 
la Riera de Targa, va rebotar la vorera oposada i va saltar al balcó d’un habitatge. 
Diu que això és molt més que preocup
succeeix una situació similar, donada l’antiguitat del parc de vehicles i màquines, i 
que creien resolta després de la compra aquest mateix any de la maquinària de 
Viserma. Demana es faciliti una relació de l’antig
maquinària de que disposa la brigada municipal per així poder saber la qualitat 
d’aquest servei. 

 

 

 

La Sra. Ninet diu que la relació ara mateix no la té, però contesta que sí que és un parc 
molt antic però que es té previsió d’

Referent al l’accident que ha fet esment el Sr. Solà diu que hagués pogut tenir 
conseqüències molt greus i que per sort la roda no es va trobar amb cap persona ni vehicle.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

s dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió 
d’octubre que van del número D2014EMIS000014 
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 

regidors han pogut consultar.  

08/10/2014 Modificació 1 del pressupost de l'Emissora 
Municipal per l'exercici 2014. 
13/10/2014 Anul.lació del decret D2014EMIS000014.
20/10/2014 Aprovar la modificació de crèdit 1 de l'Emissora per 
l'exercici 2014. 

recorda que encara queden temes que van formular pendents de resposta.

diu que formularà un prec/pregunta que és el següent: 

Accident de la miniexcavadora de la brigada. Comenta que el dilluns passat la 
miniexcavadora de la brigada va tenir un accident i que hauria pogut portar greus 
conseqüències, ja que treballant al dipòsit de sobre de l’institut, una roda que deu 
pesar 90 kilos aproximadament, va baixar tota la baixada de l’institut i va travessar 
la Riera de Targa, va rebotar la vorera oposada i va saltar al balcó d’un habitatge. 
Diu que això és molt més que preocupant donat que no és la primera vegada que 
succeeix una situació similar, donada l’antiguitat del parc de vehicles i màquines, i 
que creien resolta després de la compra aquest mateix any de la maquinària de 
Viserma. Demana es faciliti una relació de l’antiguitat del parc de vehicles i 
maquinària de que disposa la brigada municipal per així poder saber la qualitat 

diu que la relació ara mateix no la té, però contesta que sí que és un parc 
molt antic però que es té previsió d’anar substituint els vehicles. 

Referent al l’accident que ha fet esment el Sr. Solà diu que hagués pogut tenir 
conseqüències molt greus i que per sort la roda no es va trobar amb cap persona ni vehicle.

31 

dictats des de la darrera sessió 
  al 

la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 

Modificació 1 del pressupost de l'Emissora 

2014EMIS000014. 
Aprovar la modificació de crèdit 1 de l'Emissora per 

recorda que encara queden temes que van formular pendents de resposta. 

. Comenta que el dilluns passat la 
miniexcavadora de la brigada va tenir un accident i que hauria pogut portar greus 

dipòsit de sobre de l’institut, una roda que deu 
pesar 90 kilos aproximadament, va baixar tota la baixada de l’institut i va travessar 
la Riera de Targa, va rebotar la vorera oposada i va saltar al balcó d’un habitatge. 

ant donat que no és la primera vegada que 
succeeix una situació similar, donada l’antiguitat del parc de vehicles i màquines, i 
que creien resolta després de la compra aquest mateix any de la maquinària de 

uitat del parc de vehicles i 
maquinària de que disposa la brigada municipal per així poder saber la qualitat 

diu que la relació ara mateix no la té, però contesta que sí que és un parc 

Referent al l’accident que ha fet esment el Sr. Solà diu que hagués pogut tenir 
conseqüències molt greus i que per sort la roda no es va trobar amb cap persona ni vehicle. 
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Diu que l’excavadora té 21 anys i que la licitació ja

 

 

El Sr. Cusidó vol recordar al Sr. Josep Pujol i Nielfa, el qual va morir fa unes setmanes
 
A continuació recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents:
 

• Diu que Poc abans del passat ple, en
una documentació antiga en un CD, que no correspon amb el que 
per la qual cosa el document que va
documentació antiga, per tant no es va donar com
documentació que fa més d’un any que estan

• Del tema de l’enginyer municipal, no es va contestar si s’havien pagat els salaris de 
tramitació o els salaris deixats de percebre.

• Del tema del projecte de millora de pavime
es gasta 165.342’78
que van formular a
estaven pressupostats per realitzar aquesta despesa

 
 
A continuació formula els precs següents: 
 
 

1. Llicència d’activitats del complex esportiu i aparcament al carrer Lluís Jordà i 
Cardona del sector de Can Nolla
municipal de la CEV va presentar al·legacions a la sol·licitud de llicència 
d’activitats del complex esportiu i aparcament al carrer Lluís Jordà i Cardona del 
sector de Can Nolla. Afegeix que  aquestes al·legacio
només se’ls va notificar la concessió de la llicencia per la Junta de Govern local del 
23 d’octubre.  

Comenta que  en aquesta llicencia informada favorablement, es proposaven un 
conjunt de 6 mesures correctores per part de l’enginyer municipal. I que també 
recollia 18 mesures correctores de la Ponència Ambiental del Consell Comarcal, 
alguns tant importants
separada en origen, de contaminació acústica i lumínica, de condicions higiènic 
sanitàries i de legionel·losi sobretot en cuina i menjador, i control de plagues. A 
banda de presentar una assegu

Continua dient que en l’atorgament de la llicencia provisional, es condicionava 
aquesta a la presentació dels certificats de tècnic competent i d’una entitat 
ambiental de control homologada per la Generalitat de Catalunya, 
compliment de les mesures correctores.

Diu que també en data 2/10/2014, ha observat que la Junta de Govern Local, cedeix 
un espai de terreny del vial a Endesa per instal·lar un centre de transformació i 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Diu que l’excavadora té 21 anys i que la licitació ja està feta i es durà a terme la compra.

vol recordar al Sr. Josep Pujol i Nielfa, el qual va morir fa unes setmanes

A continuació recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents:

Diu que Poc abans del passat ple, en referència al tema del PP
una documentació antiga en un CD, que no correspon amb el que 
per la qual cosa el document que van signar, no és correcte ja que fa referència a 
documentació antiga, per tant no es va donar compliment al lliurament de la 

ió que fa més d’un any que estan reclamant. 
Del tema de l’enginyer municipal, no es va contestar si s’havien pagat els salaris de 
tramitació o els salaris deixats de percebre. 
Del tema del projecte de millora de pavimentació de vials, en el qual l’Ajuntament, 
es gasta 165.342’78€, amb una despesa que no toca. Diu que els manca la contesta 

al Ple passat referent a de on han sortit aquests diners que no 
estaven pressupostats per realitzar aquesta despesa. 

A continuació formula els precs següents:  

Llicència d’activitats del complex esportiu i aparcament al carrer Lluís Jordà i 
Cardona del sector de Can Nolla. Diu que el passat 27 d’agost, el seu grup 
municipal de la CEV va presentar al·legacions a la sol·licitud de llicència 
d’activitats del complex esportiu i aparcament al carrer Lluís Jordà i Cardona del 
sector de Can Nolla. Afegeix que  aquestes al·legacions no es van contestar i que 
només se’ls va notificar la concessió de la llicencia per la Junta de Govern local del 

Comenta que  en aquesta llicencia informada favorablement, es proposaven un 
conjunt de 6 mesures correctores per part de l’enginyer municipal. I que també 
recollia 18 mesures correctores de la Ponència Ambiental del Consell Comarcal, 
alguns tant importants com l’abocament d’aigües residuals, la recollida de la brossa 
separada en origen, de contaminació acústica i lumínica, de condicions higiènic 
sanitàries i de legionel·losi sobretot en cuina i menjador, i control de plagues. A 
banda de presentar una assegurança de responsabilitat civil.  

Continua dient que en l’atorgament de la llicencia provisional, es condicionava 
aquesta a la presentació dels certificats de tècnic competent i d’una entitat 
ambiental de control homologada per la Generalitat de Catalunya, 
compliment de les mesures correctores. 

Diu que també en data 2/10/2014, ha observat que la Junta de Govern Local, cedeix 
un espai de terreny del vial a Endesa per instal·lar un centre de transformació i 
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està feta i es durà a terme la compra. 

vol recordar al Sr. Josep Pujol i Nielfa, el qual va morir fa unes setmanes. 

A continuació recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents: 

tema del PP-12 se’ls va lliurar 
una documentació antiga en un CD, que no correspon amb el que havíen demanat, 

signar, no és correcte ja que fa referència a 
pliment al lliurament de la 

Del tema de l’enginyer municipal, no es va contestar si s’havien pagat els salaris de 

ntació de vials, en el qual l’Ajuntament, 
amb una despesa que no toca. Diu que els manca la contesta 

l Ple passat referent a de on han sortit aquests diners que no 

Llicència d’activitats del complex esportiu i aparcament al carrer Lluís Jordà i 
. Diu que el passat 27 d’agost, el seu grup 

municipal de la CEV va presentar al·legacions a la sol·licitud de llicència 
d’activitats del complex esportiu i aparcament al carrer Lluís Jordà i Cardona del 

ns no es van contestar i que 
només se’ls va notificar la concessió de la llicencia per la Junta de Govern local del 

Comenta que  en aquesta llicencia informada favorablement, es proposaven un 
conjunt de 6 mesures correctores per part de l’enginyer municipal. I que també 
recollia 18 mesures correctores de la Ponència Ambiental del Consell Comarcal, 

com l’abocament d’aigües residuals, la recollida de la brossa 
separada en origen, de contaminació acústica i lumínica, de condicions higiènic 
sanitàries i de legionel·losi sobretot en cuina i menjador, i control de plagues. A 

Continua dient que en l’atorgament de la llicencia provisional, es condicionava 
aquesta a la presentació dels certificats de tècnic competent i d’una entitat 
ambiental de control homologada per la Generalitat de Catalunya, justificant el 

Diu que també en data 2/10/2014, ha observat que la Junta de Govern Local, cedeix 
un espai de terreny del vial a Endesa per instal·lar un centre de transformació i 
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mesura per donar servei al complex, qu
l’espai cedit de la concessió administrativa i no pas com a més terreny. 

Manifesta que el passat 21 de novembre, es van inaugurar els espais de l’hotel i el 
centre esportiu, amb una manca evident d’obra inacabada
com a prec que se’ns informi si es van lliurar els esmentats certificats que 
condicionaven la llicència, si la instal·lació disposa dels serveis bàsics d’aigua i 
llum, i si s’ha cobrat alguna quantitat per la cessió de major ter
sol·licita que se’ls lliuri còpia del certificats i de l’expedient de cessió del terreny.

 

2. Modificació de crèdit per increment del capítol I
s’ha aprovat una modificació de crèdit de 357.906,48
de personal, situant-

En aquest sentit, afegeix que l’actual llei de pressupostos, imposa una congelació 
salarial que perdura des de la retallada del real decret llei 8/2010 de mesures 
extraordinàries per conten
concepte per despesa de personal. 

Per això enten que deu ser la quantia que s’ha de pagar pel personal que s’ha 
acomiadat indegudament i que s’ha tingut que readmetre o indemnitzar. O bé per 
l’altre cas que es va perdre als tribunals de l’1% de l’increment del personal. Per la 
qual cosa demana com a prec, que s’ expliqui perquè s’ha tingut que suplementar 
aquesta partida, a que es destinaran aquests diners i si es consoliden per propers 
exercicis com a despesa de personal.

 

3. Can Pons. Diu que En el Ple passat, ja van preguntar en referència al centre cívic 
de Can Pons, el perquè s’ubiquen serveis municipals en un indret que no reuneix 
les condicions d’accessibilitat necessàries i que a més, representa 
i econòmic molt elevat de mantenir, ja que és una estructura de sostres alts i de dos 
tramats d’escales per accedir a la part superior, on precisament s’hi han ubicant 
serveis d’atenció ciutadana a la població, sense tenir en compte que l
barreres arquitectòniques per les persones grans o amb mobilitat reduïa. També 
preguntàven qui es el responsable del trasllat d’aquests serveis a un lloc tant 
inadequat.  
Comenta que  aquestes preguntes no es van respondre i  que espera que 
contestin, no obstant el que vol afegir, es que a les aules de Can Pons, no es 
preveien serveis administratius, sinó un ús d’allotjament d’entitats i associacions 
per disposar d’espais d’ús exclusiu i d’ús compartit, començant per una seu 
permanent per l’AAVV de Can Salvet i per altres entitats que el propi Alcalde es va 
comprometre a ubicar, com el grup de “moteros” Triarios o la Penya Barcelonista 
de Vilassar. Manifesta que com a mínim si es va fer un canvi de criteri, podia haver 
tingut el detall de comunicar
anteriors i a les entitats que s’havia adreçat.
Pel que fa a edificis de serveis municipals, diu que l’any passat es va tancar les 
oficines del Casal Piferrer per reduir de 3 a 2 els edificis, i
tercer i un quart, tenint en compte el desdoblament de la Biblioteca i Can Banús. 
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mesura per donar servei al complex, que entén que hauria d’haver estat inclòs en 
l’espai cedit de la concessió administrativa i no pas com a més terreny. 

Manifesta que el passat 21 de novembre, es van inaugurar els espais de l’hotel i el 
centre esportiu, amb una manca evident d’obra inacabada,  per la qual cosa, demana 
com a prec que se’ns informi si es van lliurar els esmentats certificats que 
condicionaven la llicència, si la instal·lació disposa dels serveis bàsics d’aigua i 
llum, i si s’ha cobrat alguna quantitat per la cessió de major terreny. Si és així, 
sol·licita que se’ls lliuri còpia del certificats i de l’expedient de cessió del terreny.

Modificació de crèdit per increment del capítol I. Diu que en data 29/10/2014, 
s’ha aprovat una modificació de crèdit de 357.906,48€, per increment

-lo pel 2014 en 4.450.832’50€.  

En aquest sentit, afegeix que l’actual llei de pressupostos, imposa una congelació 
salarial que perdura des de la retallada del real decret llei 8/2010 de mesures 
extraordinàries per contenir el dèficit públic, pel qual no es pot incrementar cap 
concepte per despesa de personal.  

Per això enten que deu ser la quantia que s’ha de pagar pel personal que s’ha 
acomiadat indegudament i que s’ha tingut que readmetre o indemnitzar. O bé per 

cas que es va perdre als tribunals de l’1% de l’increment del personal. Per la 
qual cosa demana com a prec, que s’ expliqui perquè s’ha tingut que suplementar 
aquesta partida, a que es destinaran aquests diners i si es consoliden per propers 

a despesa de personal. 

. Diu que En el Ple passat, ja van preguntar en referència al centre cívic 
de Can Pons, el perquè s’ubiquen serveis municipals en un indret que no reuneix 
les condicions d’accessibilitat necessàries i que a més, representa 
i econòmic molt elevat de mantenir, ja que és una estructura de sostres alts i de dos 
tramats d’escales per accedir a la part superior, on precisament s’hi han ubicant 
serveis d’atenció ciutadana a la població, sense tenir en compte que l
barreres arquitectòniques per les persones grans o amb mobilitat reduïa. També 
preguntàven qui es el responsable del trasllat d’aquests serveis a un lloc tant 

Comenta que  aquestes preguntes no es van respondre i  que espera que 
contestin, no obstant el que vol afegir, es que a les aules de Can Pons, no es 
preveien serveis administratius, sinó un ús d’allotjament d’entitats i associacions 
per disposar d’espais d’ús exclusiu i d’ús compartit, començant per una seu 

l’AAVV de Can Salvet i per altres entitats que el propi Alcalde es va 
comprometre a ubicar, com el grup de “moteros” Triarios o la Penya Barcelonista 
de Vilassar. Manifesta que com a mínim si es va fer un canvi de criteri, podia haver 

omunicar-ho al veïnat que ja tenia un compromís d’ajuntaments 
anteriors i a les entitats que s’havia adreçat. 
Pel que fa a edificis de serveis municipals, diu que l’any passat es va tancar les 
oficines del Casal Piferrer per reduir de 3 a 2 els edificis, i ara es torna a obrir un 
tercer i un quart, tenint en compte el desdoblament de la Biblioteca i Can Banús. 
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e entén que hauria d’haver estat inclòs en 
l’espai cedit de la concessió administrativa i no pas com a més terreny.  

Manifesta que el passat 21 de novembre, es van inaugurar els espais de l’hotel i el 
,  per la qual cosa, demana 

com a prec que se’ns informi si es van lliurar els esmentats certificats que 
condicionaven la llicència, si la instal·lació disposa dels serveis bàsics d’aigua i 

reny. Si és així, 
sol·licita que se’ls lliuri còpia del certificats i de l’expedient de cessió del terreny. 

. Diu que en data 29/10/2014, 
€, per increment del Capítol I 

En aquest sentit, afegeix que l’actual llei de pressupostos, imposa una congelació 
salarial que perdura des de la retallada del real decret llei 8/2010 de mesures 

ir el dèficit públic, pel qual no es pot incrementar cap 

Per això enten que deu ser la quantia que s’ha de pagar pel personal que s’ha 
acomiadat indegudament i que s’ha tingut que readmetre o indemnitzar. O bé per 

cas que es va perdre als tribunals de l’1% de l’increment del personal. Per la 
qual cosa demana com a prec, que s’ expliqui perquè s’ha tingut que suplementar 
aquesta partida, a que es destinaran aquests diners i si es consoliden per propers 

. Diu que En el Ple passat, ja van preguntar en referència al centre cívic 
de Can Pons, el perquè s’ubiquen serveis municipals en un indret que no reuneix 
les condicions d’accessibilitat necessàries i que a més, representa un cost energètic 
i econòmic molt elevat de mantenir, ja que és una estructura de sostres alts i de dos 
tramats d’escales per accedir a la part superior, on precisament s’hi han ubicant 
serveis d’atenció ciutadana a la població, sense tenir en compte que les escales son 
barreres arquitectòniques per les persones grans o amb mobilitat reduïa. També 
preguntàven qui es el responsable del trasllat d’aquests serveis a un lloc tant 

Comenta que  aquestes preguntes no es van respondre i  que espera que es 
contestin, no obstant el que vol afegir, es que a les aules de Can Pons, no es 
preveien serveis administratius, sinó un ús d’allotjament d’entitats i associacions 
per disposar d’espais d’ús exclusiu i d’ús compartit, començant per una seu 

l’AAVV de Can Salvet i per altres entitats que el propi Alcalde es va 
comprometre a ubicar, com el grup de “moteros” Triarios o la Penya Barcelonista 
de Vilassar. Manifesta que com a mínim si es va fer un canvi de criteri, podia haver 

ho al veïnat que ja tenia un compromís d’ajuntaments 

Pel que fa a edificis de serveis municipals, diu que l’any passat es va tancar les 
ara es torna a obrir un 

tercer i un quart, tenint en compte el desdoblament de la Biblioteca i Can Banús.  
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Per això demana com a prec que s’expliqui per quin motiu es canvia tant sovint de 
criteri, perquè no s’ha parlat amb l’Associació de Can Salvet per 
escola i si algú de l’equip de govern sap el que costa cada trasllat, la despesa fixa 
que es preveu per cada equipament i com es pensa pagar.

 
 
 

L’alcalde en relació al prec de Can Pons, diu que les escoles funcionen perfectament
els serveis d’atenció a les persones que anteriorment estaven a Maragall s’han  concentrat 
allà; atenció social, promoció econòmica, joventut, psicopedagògic,centre obert...

Pel que fa a Maragall diu que s’està buscant la formula de poder
ingrés en un futur. 

Insisteix que Can Pons és un edifici emblemàtic, molt gran, que com espai cívic és 
excessiu. 

Afegeix que en un futur està previst la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de Can Pons.

 

El Sr. Lorca explica que la llicència d’acti
que no té res més a dir. Puntualitza que el que es va donar al mes d’agost es van resoldre 
les deficiències i que actualment està l’equipament funcionant.

 

El Sr. Cusidó demana que se’ls faci arribar els certificats que donaven validesa a la 
llicència. 

 

El Sr. Oliva diu que la modificació del pressupost per augment de despeses de capítol I és 
per sentències desfavorables i afegeix que hi ha l’informe favorable de secretar

 

El Sr. Cusidó pregunta si aquests diners es consoliden pel proper exercici.

 

El Sr. Oliva diu que són puntuals excepte el del 1 %.

 

La Sra. Ninet quant a les respostes pendents diu que referent al tema de la pavimentació, en 
el resum que se li ha lliurat del ple passat, a la pàgina 36 hi ha la resposta i aclareix que 
estava pressupostat i aprovat des de l’any passat.

 

 
A continuació es passa al torn de preguntes.
 
El Sr. Cusidó recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents
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Per això demana com a prec que s’expliqui per quin motiu es canvia tant sovint de 
criteri, perquè no s’ha parlat amb l’Associació de Can Salvet per 
escola i si algú de l’equip de govern sap el que costa cada trasllat, la despesa fixa 
que es preveu per cada equipament i com es pensa pagar. 

L’alcalde en relació al prec de Can Pons, diu que les escoles funcionen perfectament
els serveis d’atenció a les persones que anteriorment estaven a Maragall s’han  concentrat 
allà; atenció social, promoció econòmica, joventut, psicopedagògic,centre obert...

Pel que fa a Maragall diu que s’està buscant la formula de poder-ho arrendar i ten

Insisteix que Can Pons és un edifici emblemàtic, molt gran, que com espai cívic és 

Afegeix que en un futur està previst la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de Can Pons.

explica que la llicència d’activitat de Can Nolla està atorgada i està correcta i 
que no té res més a dir. Puntualitza que el que es va donar al mes d’agost es van resoldre 
les deficiències i que actualment està l’equipament funcionant. 

demana que se’ls faci arribar els certificats que donaven validesa a la 

El Sr. Oliva diu que la modificació del pressupost per augment de despeses de capítol I és 
per sentències desfavorables i afegeix que hi ha l’informe favorable de secretar

pregunta si aquests diners es consoliden pel proper exercici.

diu que són puntuals excepte el del 1 %. 

quant a les respostes pendents diu que referent al tema de la pavimentació, en 
rat del ple passat, a la pàgina 36 hi ha la resposta i aclareix que 

estava pressupostat i aprovat des de l’any passat. 

A continuació es passa al torn de preguntes. 

recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents
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Per això demana com a prec que s’expliqui per quin motiu es canvia tant sovint de 
criteri, perquè no s’ha parlat amb l’Associació de Can Salvet per l’espai de l’antiga 
escola i si algú de l’equip de govern sap el que costa cada trasllat, la despesa fixa 

L’alcalde en relació al prec de Can Pons, diu que les escoles funcionen perfectament i que 
els serveis d’atenció a les persones que anteriorment estaven a Maragall s’han  concentrat 
allà; atenció social, promoció econòmica, joventut, psicopedagògic,centre obert... 

ho arrendar i tenir un 

Insisteix que Can Pons és un edifici emblemàtic, molt gran, que com espai cívic és 

Afegeix que en un futur està previst la instal·lació d’un ascensor a l’edifici de Can Pons. 

vitat de Can Nolla està atorgada i està correcta i 
que no té res més a dir. Puntualitza que el que es va donar al mes d’agost es van resoldre 

demana que se’ls faci arribar els certificats que donaven validesa a la 

El Sr. Oliva diu que la modificació del pressupost per augment de despeses de capítol I és 
per sentències desfavorables i afegeix que hi ha l’informe favorable de secretaria. 

pregunta si aquests diners es consoliden pel proper exercici. 

quant a les respostes pendents diu que referent al tema de la pavimentació, en 
rat del ple passat, a la pàgina 36 hi ha la resposta i aclareix que 

recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents: 
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• Del ple d’abril, reiterat el passat de juliol, no s’ha contestat ni s’ha reparat el forat 
pintat del pas de vianants de la Riera de Targa a l’alçada del mercat, que és més 
perillós que abans, ja que es dissimula amb la pintura, i els vianants hi poden 
ensopegar. Tampoc s’ha pintat ni s’ha informat res al respecte, del cediu el pas 
entre el carrer Llessamí i el carrer Quintana que abans hi era pintat, es va malmetre 
amb les obres de serveis per Can Mañé i ara no s’ha repintat, essent un perill pel 
trànsit de la zona. 

• Del Ple de juny, saber si hi ha notícies de l’informe d’assistència jurídica a la 
Diputació de Barcelona demanat per la Junta de Govern local de 3/10/2013, ara ja 
fa més d’un any, per aclarir responsabilitats, respecta a la restitució de la infracci
urbanística de l’habitatge del carrer de la Sort, 30, i del mur de Can Silva, que han 
suposat pèrdues de 84.000 i 240.000

• Del Ple de setembre s’ha d’explicar en referència a una quantitat de 907’50
pagament mensual de Despeses de Ges
es repeteix associada a cada tipus d’espectacle que es porta a terme, quina empresa 
o particular la presta, qui és el destinatari econòmic i si s’ha fet algun concurs o 
adjudicació per aquests serveis. 

• Del Ple d’octubre ha de contestar la Regidora de via pública, quan s’acabaran les 
obres del cablejat de fibra òptica al tram de carrer entre el Torrent del Blanqueig 
fins a la Rotonda a tocar del Vial de Can Maians, i la reparació del ferm pels arrels 
dels arbres que ja es va reparar sense èxit fa un any.

• També es deu el llistat detallat amb l’import de les factures de les despeses 
realitzades amb la tarja VISA de l’Alcalde des del 2011 fins ara i si algun altre 
regidora o regidor també en disposa.

 
 
El Sr. Cusidó formula les preguntes següents:
 
 

1. Petites queixes. Diu que se li han adreçat diferents persones que parlen amb les 
regidores i regidors de l’equip de govern per exposar  petites demandes, les quals 
no les hi resolen. Enten que hi ha coses que es poden fer i 
complexes, però n’hi ha moltes que son senzilles, no es cap esforç fer
cap cost inabastable, així doncs, no pot entendre:
Perquè no es té en compte les queixes d’usuàries de Can Rafart referents a que els 
dijous a la tarda, s’assegurin obrir la porta lateral del Parc, que tot sovint s’obliden, 
perquè la gent amb mobilitat reduïda que te aparcament reservat a fora, pugui entrar 
per l’accés més proper. Situació de la qual ja s’ha queixat un grapat de vegades.
Perquè no es té en 
del carrer Del Mercat, a la qual les branques dels eucaliptus de l’Ajuntament, li 
assalten el terrat i les finestres, i li embossen els desaigües amb fulles i granes.   
La pregunta és saber p
 

2. Modificació POUM
fins ara, han anat apareixen aspectes que ni es van negociar en el seu moment, ni 
teníen coneixement de la seva modificació, i no sabe
procediment per canviar
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ple d’abril, reiterat el passat de juliol, no s’ha contestat ni s’ha reparat el forat 
pintat del pas de vianants de la Riera de Targa a l’alçada del mercat, que és més 
perillós que abans, ja que es dissimula amb la pintura, i els vianants hi poden 

ar. Tampoc s’ha pintat ni s’ha informat res al respecte, del cediu el pas 
entre el carrer Llessamí i el carrer Quintana que abans hi era pintat, es va malmetre 
amb les obres de serveis per Can Mañé i ara no s’ha repintat, essent un perill pel 

Del Ple de juny, saber si hi ha notícies de l’informe d’assistència jurídica a la 
Diputació de Barcelona demanat per la Junta de Govern local de 3/10/2013, ara ja 
fa més d’un any, per aclarir responsabilitats, respecta a la restitució de la infracci
urbanística de l’habitatge del carrer de la Sort, 30, i del mur de Can Silva, que han 
suposat pèrdues de 84.000 i 240.000€ respectivament. 
Del Ple de setembre s’ha d’explicar en referència a una quantitat de 907’50
pagament mensual de Despeses de Gestió i Assessorament d’Actes Culturals, que 
es repeteix associada a cada tipus d’espectacle que es porta a terme, quina empresa 
o particular la presta, qui és el destinatari econòmic i si s’ha fet algun concurs o 
adjudicació per aquests serveis.  

octubre ha de contestar la Regidora de via pública, quan s’acabaran les 
obres del cablejat de fibra òptica al tram de carrer entre el Torrent del Blanqueig 
fins a la Rotonda a tocar del Vial de Can Maians, i la reparació del ferm pels arrels 

e ja es va reparar sense èxit fa un any. 
També es deu el llistat detallat amb l’import de les factures de les despeses 
realitzades amb la tarja VISA de l’Alcalde des del 2011 fins ara i si algun altre 
regidora o regidor també en disposa. 

rmula les preguntes següents: 

. Diu que se li han adreçat diferents persones que parlen amb les 
regidores i regidors de l’equip de govern per exposar  petites demandes, les quals 
no les hi resolen. Enten que hi ha coses que es poden fer i altres que son més 
complexes, però n’hi ha moltes que son senzilles, no es cap esforç fer
cap cost inabastable, així doncs, no pot entendre: 
Perquè no es té en compte les queixes d’usuàries de Can Rafart referents a que els 

’assegurin obrir la porta lateral del Parc, que tot sovint s’obliden, 
perquè la gent amb mobilitat reduïda que te aparcament reservat a fora, pugui entrar 
per l’accés més proper. Situació de la qual ja s’ha queixat un grapat de vegades.
Perquè no es té en compte les repetides queixes a la Regidora, per part d’una Sra. 
del carrer Del Mercat, a la qual les branques dels eucaliptus de l’Ajuntament, li 
assalten el terrat i les finestres, i li embossen els desaigües amb fulles i granes.   
La pregunta és saber perquè no es resolen aquestes petites queixes.

Modificació POUM. Diu que des de l’aprovació definitiva del POUM, al 2011, 
fins ara, han anat apareixen aspectes que ni es van negociar en el seu moment, ni 
teníen coneixement de la seva modificació, i no saben que s’hagi iniciat cap 
procediment per canviar-ho, un exemple recent, ha estat la ubicació del cementiri 
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ple d’abril, reiterat el passat de juliol, no s’ha contestat ni s’ha reparat el forat 
pintat del pas de vianants de la Riera de Targa a l’alçada del mercat, que és més 
perillós que abans, ja que es dissimula amb la pintura, i els vianants hi poden 

ar. Tampoc s’ha pintat ni s’ha informat res al respecte, del cediu el pas 
entre el carrer Llessamí i el carrer Quintana que abans hi era pintat, es va malmetre 
amb les obres de serveis per Can Mañé i ara no s’ha repintat, essent un perill pel 

Del Ple de juny, saber si hi ha notícies de l’informe d’assistència jurídica a la 
Diputació de Barcelona demanat per la Junta de Govern local de 3/10/2013, ara ja 
fa més d’un any, per aclarir responsabilitats, respecta a la restitució de la infracció 
urbanística de l’habitatge del carrer de la Sort, 30, i del mur de Can Silva, que han 

Del Ple de setembre s’ha d’explicar en referència a una quantitat de 907’50€ de 
tió i Assessorament d’Actes Culturals, que 

es repeteix associada a cada tipus d’espectacle que es porta a terme, quina empresa 
o particular la presta, qui és el destinatari econòmic i si s’ha fet algun concurs o 

octubre ha de contestar la Regidora de via pública, quan s’acabaran les 
obres del cablejat de fibra òptica al tram de carrer entre el Torrent del Blanqueig 
fins a la Rotonda a tocar del Vial de Can Maians, i la reparació del ferm pels arrels 

També es deu el llistat detallat amb l’import de les factures de les despeses 
realitzades amb la tarja VISA de l’Alcalde des del 2011 fins ara i si algun altre 

. Diu que se li han adreçat diferents persones que parlen amb les 
regidores i regidors de l’equip de govern per exposar  petites demandes, les quals 

altres que son més 
complexes, però n’hi ha moltes que son senzilles, no es cap esforç fer-ho, i no te 

Perquè no es té en compte les queixes d’usuàries de Can Rafart referents a que els 
’assegurin obrir la porta lateral del Parc, que tot sovint s’obliden, 

perquè la gent amb mobilitat reduïda que te aparcament reservat a fora, pugui entrar 
per l’accés més proper. Situació de la qual ja s’ha queixat un grapat de vegades. 

compte les repetides queixes a la Regidora, per part d’una Sra. 
del carrer Del Mercat, a la qual les branques dels eucaliptus de l’Ajuntament, li 
assalten el terrat i les finestres, i li embossen els desaigües amb fulles i granes.    

erquè no es resolen aquestes petites queixes. 

. Diu que des de l’aprovació definitiva del POUM, al 2011, 
fins ara, han anat apareixen aspectes que ni es van negociar en el seu moment, ni 

n que s’hagi iniciat cap 
ho, un exemple recent, ha estat la ubicació del cementiri 
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crematori, en l’espai on estava previst traslladar les naus industrials del sector del 
Pi. Un altre cas es va veure al revisar l’expedient de la llic
qual mitjançant el POUM, es va consolidar com a urbà el terreny agrícola de la part 
del Clot del Castell, sense compensació de cap mena, ni cessió, ni res de res... es va 
atorgà un rendiment econòmic a la propietat sense cap aporta
interès general. Per últim, diu que ha vist l’exposició pública d’un Pla especial a 
Les Ginesteres, quan a l’àmbit d’aquest espai, entén que no es pot desenvolupar, 
perquè pertany a l’ampliació PEIN.
La  pregunta és si hi ha més sorpr
rellevància d’aquests casos, es parlin prèviament en Junta de portaveus municipals, 
abans d’iniciar accions de govern.
 

3. Assessors externs. Diu que a les factures de cada més, veu  unes despeses fixes 
corresponents a assessors externs de la casa que fa molts anys que dura, així doncs 
hi ha despeses fixes :
 

• D’arquitecte, 4.245€, quan en tenim dos de plantilla, un municipal i un t
• Un jurídic de 3.074€
• Advocat de 1.597€. 

• Tècnic de Medi ambient de 2.038
• Enginyer de 1.626€

 
En total, una despesa fix de més de 12.000
La pregunta és pel Regidor d’Hisenda, com es possible que encara es mantingui 
aquesta situació del
demanava que s’acabés ja 
tres anys per resoldre
 

 
 
El Sr. Yelo diu que la despesa de 907,05 
puntualitza que no és mensual.
 

El Sr. Oliva diu que s’han reduït dràsticament algunes despeses exteriors però que hi ha 
algunes que no es poden reduïr. Afegeix que hi ha un desbordament amb els temes 
urbanístics i que fa necessari aquests serveis.

Així mateix el servei jurídic de secretaria també é

Puntualitza que aquests serveis són els imprescindibles que s’han hagut de mantenir i que 
en el proper pressupost es plantejaran solucions dintre de l’estret marge que suposa la 
legislació vigent. 

 

El Sr. Lorca en referència al desenvolupament dels plans especials
l’eina que hi ha per desenvolupar aquell espais que el POUM marca com equipaments o un 
espai on s’hagi d’ubicar qualsevol cosa i l’eina per poder
especial. 
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crematori, en l’espai on estava previst traslladar les naus industrials del sector del 
Pi. Un altre cas es va veure al revisar l’expedient de la llicència del Castell, en el 
qual mitjançant el POUM, es va consolidar com a urbà el terreny agrícola de la part 
del Clot del Castell, sense compensació de cap mena, ni cessió, ni res de res... es va 
atorgà un rendiment econòmic a la propietat sense cap aportació al bé comú i a l’ 
interès general. Per últim, diu que ha vist l’exposició pública d’un Pla especial a 
Les Ginesteres, quan a l’àmbit d’aquest espai, entén que no es pot desenvolupar, 
perquè pertany a l’ampliació PEIN. 
La  pregunta és si hi ha més sorpreses, al respecte i que actuacions amb la 
rellevància d’aquests casos, es parlin prèviament en Junta de portaveus municipals, 
abans d’iniciar accions de govern. 

. Diu que a les factures de cada més, veu  unes despeses fixes 
a assessors externs de la casa que fa molts anys que dura, així doncs 

hi ha despeses fixes : 

€, quan en tenim dos de plantilla, un municipal i un t
€. 

 

Tècnic de Medi ambient de 2.038€. 
€. 

En total, una despesa fix de més de 12.000€/mes. 
La pregunta és pel Regidor d’Hisenda, com es possible que encara es mantingui 
aquesta situació dels assessors, quan mentre estava a l’oposició, criticava i 

que s’acabés ja amb aquesta situació..., que ha fet amb aquests més de 
tres anys per resoldre-ho.    

diu que la despesa de 907,05 € mensual és del carnestoles 2014 del casinet i 
puntualitza que no és mensual. 

diu que s’han reduït dràsticament algunes despeses exteriors però que hi ha 
algunes que no es poden reduïr. Afegeix que hi ha un desbordament amb els temes 
urbanístics i que fa necessari aquests serveis. 

Així mateix el servei jurídic de secretaria també és necessari per plecs, concursos...

Puntualitza que aquests serveis són els imprescindibles que s’han hagut de mantenir i que 
en el proper pressupost es plantejaran solucions dintre de l’estret marge que suposa la 

ncia al desenvolupament dels plans especials diu que, aquesta és 
l’eina que hi ha per desenvolupar aquell espais que el POUM marca com equipaments o un 
espai on s’hagi d’ubicar qualsevol cosa i l’eina per poder-ho desenvolupar és el pla 
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crematori, en l’espai on estava previst traslladar les naus industrials del sector del 
ència del Castell, en el 

qual mitjançant el POUM, es va consolidar com a urbà el terreny agrícola de la part 
del Clot del Castell, sense compensació de cap mena, ni cessió, ni res de res... es va 

ció al bé comú i a l’ 
interès general. Per últim, diu que ha vist l’exposició pública d’un Pla especial a 
Les Ginesteres, quan a l’àmbit d’aquest espai, entén que no es pot desenvolupar, 

eses, al respecte i que actuacions amb la 
rellevància d’aquests casos, es parlin prèviament en Junta de portaveus municipals, 

. Diu que a les factures de cada més, veu  unes despeses fixes 
a assessors externs de la casa que fa molts anys que dura, així doncs 

€, quan en tenim dos de plantilla, un municipal i un tècnic. 

La pregunta és pel Regidor d’Hisenda, com es possible que encara es mantingui 
s assessors, quan mentre estava a l’oposició, criticava i 

fet amb aquests més de 

€ mensual és del carnestoles 2014 del casinet i 

diu que s’han reduït dràsticament algunes despeses exteriors però que hi ha 
algunes que no es poden reduïr. Afegeix que hi ha un desbordament amb els temes 

s necessari per plecs, concursos... 

Puntualitza que aquests serveis són els imprescindibles que s’han hagut de mantenir i que 
en el proper pressupost es plantejaran solucions dintre de l’estret marge que suposa la 

diu que, aquesta és 
l’eina que hi ha per desenvolupar aquell espais que el POUM marca com equipaments o un 

ho desenvolupar és el pla 
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Quant al tema de les Ginesteres explica que es tracta d’un pla especial que l’unic que es fa 
és rehabilitar un espai que està fet malbé per què el puguin utilitzar com equipament.

 

La Sra. Ninet en referència a la Sra. del carrer del Mercat 
inclús el jardiner va entrar a casa seva a retallar les branques de l’eucaliptus.
 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt,  
 
 
El secretari, 
 
 
 
 
Gustau Roca Priante 
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tema de les Ginesteres explica que es tracta d’un pla especial que l’unic que es fa 
és rehabilitar un espai que està fet malbé per què el puguin utilitzar com equipament.

en referència a la Sra. del carrer del Mercat  diu que ja es va 
inclús el jardiner va entrar a casa seva a retallar les branques de l’eucaliptus.

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret

 
Vist i plau, 
L’alcalde. 

Xavier Godàs Pérez
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tema de les Ginesteres explica que es tracta d’un pla especial que l’unic que es fa 
és rehabilitar un espai que està fet malbé per què el puguin utilitzar com equipament. 

diu que ja es va respondre i que 
inclús el jardiner va entrar a casa seva a retallar les branques de l’eucaliptus. 

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

Xavier Godàs Pérez 


