Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 1/2015

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
ORDINÀRIA
29 de gener de 2015.
2015
de les 20:00 h. a les 22:35 h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

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
Laura Julià Cantallops
Autoritzats:

Carme Berengüí Reales
Han excusat la seva assistència

Joaquim Rucabado Aguilar
Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 27 de novembre de 2014 i de 18 de
desembre de 2014.
2. Aprovació inicial de la Relació de llocs de treball.
3. Aprovació inicial del Conveni amb l'Associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt
4. Resolució recurs de reposició contra l'acord de deixar sense efecte l'encomana de gestió
del PP12 a la societat municipal VISERMA,
VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per assumir-ne
assumir
la seva gestió per l'Ajuntament.
5. Resolució recursos de reposició contra l'acord de canvi d'ubicació del nou equipament
funerari de Vallmorena al polígon industrial Riera de Vilassar de Dalt (PP12). .
6. Moció d'oposició a la instal·lació d'un forn crematori defensada per la Plataforma
Anticrematori Vilassar de Dalt i Associació de Veïns Les Oliveres-La
Oliveres La Granja.
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7. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
8. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- .Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 27 de novembre de 2014 i de
18 de desembre de 2014.

L’alcalde diu que el Sr. Rucabado ha excusat la seva assistència al Ple.
A continuació pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió
s
ordinària de
27 de novembre de 2014.
El Sr. Cusidó diu que té les esmenes següents:
•
•
•
•

La data de la convocatòria del Ple està equivocada, ha de posar 27 de novembre i
posa 25 de novembre.
A la pàgina 13, al setè paràgraf, a la segona línea, hauria de dir: “ja que, com la
resta de la població, estan preocupats també pel tema energètic”.
A la pàgina 21 on diu: “es tracten les mocions 9 i 10 conjuntament i “el secretari
llegeix la part expositiva de les mocions” hauria d’anar a l’inici de la moció 9 i que
qu
el tipus de lletra està malament.
A la pàgina 32, en el segon paràgraf demana es canviï el redactat per: “el Sr.
Cusidó, vol dedicar un recordatori a la memòria del Sr. Josep Pujol i Nielfa, que va
ser regidor d’aquest consistori per CIU i per OXV, el qual
qual va morir fa unes
setmanes”.

A continuació l’alcalde pregunta si hi ha esmenes a l’acta del dia 18 de desembre de 2014.
El regidors manifesten que no tenen cap esmena.
L’alcalde sotmet les actes a votació i s’aproven per unanimitat.

2.- Aprovació inicial
icial de la Relació de llocs de treball.
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000015

Moció presentada per: Equip de govern
La secretària acctal. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
Relació de fets

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt no disposa d’una RLT, que és un instrument bàsic per
l’ordenació dels recursos humans d’un Ajuntament, tal i com es va posar de manifest
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per part de secretaria, intervenció i recursos humans mitjançant l’informe conjunt
71/2012
2012 de data 21 de setembre de 2012.
2. Per Decret d’alcaldia número 1192, de 19 de novembre de 2013, es va resoldre efectuar
una valoració de llocs de treball del personal de l’Ajuntament i una objectivació del
complement de productivitat, per tal de complir
complir amb l’ordenament jurídic en aquesta
matèria.
3. Per Decret d’alcaldia número 1193, de 28 de novembre de 2013, es va adjudicar un
contracte menor de serveis per l’elaboració de la relació i valoració de llocs de treball a
l’empresa Consultors de Gestió Pública
Públi SL.
4. El dia 11 de febrer de 2014 es va constituir la mesa general de negociació comuna entre
els representants de l’Ajuntament i els sindicats CCOO, CATAC, UGT, SPPM-CAT.
SPPM
5. El passat dia 15 de gener de 2015 es va assolir un acord en la Mesa general de
negociació
ociació comuna, formada pels representants de l'Ajuntament i els representats dels
sindicats CCOO, CATAC, UGT, SPPM-CAT
SPPM CAT sobre la relació i valoració de llocs de
treball. Aquest acord va ser signat per representats de tots els sindicats esmentats
anteriorment.
6. Aquest acord es va ratificar per àmplia majoria a l’assemblea de treballadors del dia 26
de gener de 2015.
7. Vist l’informe conjunt de recursos humans, secretaria i intervenció, de data 22 de gener
de 2015.
Per tot el que s'ha exposat, s'eleva al Ple l'aprovació
l'aprovació de la relació de llocs de treball de
l'Ajuntament.
Fonaments de dret

1. Els articles 31 i següents i 74 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic.
2. L’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
bases del règim local.
3. L’article 52.2.j) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
4. Els articles 28 a 33 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la
Refosa en un Text Únic dels Preceptes de Determinats Textos Legals Vigents a
Catalunya en Matèria de Funció Pública.
5. Els articles 25 a 35 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del Personal al Servei de les Entitats Locals.
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment la relació
r
de llocs de treball
reball d’aquest Ajuntament, amb el text que
figura en l’expedient.
2. Exposar al públic l’esmentada relació, durant el termini de quinze dies a comptar des
del següent al de publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la
Província, durant els quals els interessats podran examinar-la
examinar la i presentar reclamacions.
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La relació es considerarà definitivament aprovada si durant l’esmentat termini no s’han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple les haurà de resoldre.
3. Una vegada aprovada definitivament, la relació de llocs de treball
reball es publicarà
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, i s’enviaran còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de
Governació de la Generalitat, en el termini de trenta dies.
4. Notificar individualment aquest acord a tots els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament als efectes del seu coneixement.
El Sr. Oliva diu que es presenta un acord important, llargament treballat, que constitueix
un dels pilars claus de qualsevol administració pública. Comenta que és la
l tercera vegada
que s’ha intentat una valoració de llocs de treball, que en ocasions anteriors havia quedat al
calaix per manca de consens i que aquesta vegada s’ha arribat a un amplíssim acord signat
per representants de tots els sindicats i alhora ratificat
rati
per una amplíssima majoria a
l’assamblea de treballadors del dia 26 de gener, la qual cosa demana que s’afegeix al punt
5 de la relació de fets de la moció.
Explica que la Relació de Llocs de Treball és l’instrument a partir del qual se sap quin lloc
ocupa cadascú dintre de l’administració pública. Afegeix que es parteix d’un conjunt de
fitxes que defineixen per cada lloc de treball quina feina li correspon i a partir d’aquí es
dedueix quants punts es téé per aquella feina i per tant objectivament el nivell de sou.
Puntualitza que una cosa és la Relació de Llocs de Treball i l’altra
l’altr l’aplicació després al
pressupost. Diu que la valoració i la relació que surt d’aquesta, és un instrument objectiu,
que defineix de manera objectiva què correspon a cada lloc
lloc de treball i després l’aplicació
concreta es fa en el pressupost i ja entren els factors objectius de cada persona concreta que
ocupa aquell lloc concret.
Manifesta que a partir d’aquí es poden elaborar dos instruments fonamentals: un
d’organigrama i un control objectiu de la feina de cadascú.
Comenta que quan es va encarregar aquest estudi a la consultoria, ja es va fer amb l’acord
unànime de tots els representants dels sindicats. Afegeix que s’havia arribat a un punt mort
a les darreres converses i hi ha un problema, ja que una part d’estructura de sous no
s’ajusta estrictament a la legalitat, com es els complements de productivitat i per tant era
molt urgent fer una aplicació per poder disposar d’una estructura de sous absolutament
legal. Afegeix que hii ha judicis pendents i reclamacions del síndic de greuges.
Diu que s’aprova inicialment i se sotmet a informació pública i que un cop resoltes les
al·legacions s’aprovarà definitivament.
definitivament Comenta que es tracta d’una primera fase per tal de
posar-ho tot legal,
al, clar i transparent i que cadascú sàpiga el que ha de fer. Afegeix que s’ha
intentat en tot moment que l’elaboració de les fitxes del lloc de treball es fes amb la
màxima professionalitat i que no ha intervingut a la comissió de seguiment de l’estudi de la
consultoria, ni membres del govern, ni membres directes dels treballadors implicats, sinó
que només hi han intervingut els tècnics de la consultoria i assessors dels sindicats que
representen als treballadors.
Insisteix en què es posa sobre la mesa l’aprovació
l’aprovació inicial amb tota la relació de llocs de
treball que hi ha, sotmetre a informació pública a tots el personal i estudiar les diferents
al·legacions. Manifesta la intenció de presentar la proposta definitiva al ple de març.
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Puntualitza que hi ha petits
ts detalls associats a cada fitxa que són qüestions pendents molt
complexes d’estudiar i que s’han deixat per una segona fase.
Insisteix en què primerament el que s’ha volgut fer és legalitzar l’estructura de sous de la
casa i que una vegada es tanqui això s’ha pactat una segona fase de negociacions fitxa per
fitxa que es negociarà per grups de treball pels diferents sectors (ex:complement
homogeneïtzació, sous llar d’infants, policia...) i finalment es tractarà a la mesa paritària
general.
Conclou dient quee avui l’important és tancar la primera fase i demana el màxim consens
possible.
El Sr. Solà comenta que CIU pensa que els recursos humans són la base d’una estratègia de
modernització de l’administració pública i alhora
a hora la clau per garantir el bon funcionament
funcio
i
sobretot la millora de la qualitat de serveis, això és una bona notícia i per això avança que
no hi votaran en contra. Manifesta que sobre la relació de llocs de treball que presenta la
coalició de govern, així com la seva valoració econòmica que aquest treball incorpora, sí
tenen alguns dubtes que voldrien exposar en aquesta explicació de vot i que molt
possiblement portarà a la presentació d’al·legacions puntuals.
Manifesta que d’entrada es diu que és un instrument bàsic d’ordenació dels recursos
humans, però sabent que la pròpia llei estableix que és un instrument organitzatiu de les
administracions, els sorprèn que es proposi l’aprovació d’una relació i valoració de llocs de
treball sense tenir definit un organigrama organitzatiu i de serveis.
Dee fet, diu que al propi document, a l’apartat 2.2, quan parla d’aquesta definició i que fa
esment a una sentència judicial, es diu què és l’instrument tècnic a través de la qual es
realitza la ordenació del personal d’acord amb les necessitats del servei. Afegeix que és un
instrument bàsic per secretaria, intervenció i recursos humans, tal com s’ha dit en un
informe de setembre de 2012 i que també s’ha dit que era motivat com a resposta d’una
demanda d’un treballador sobre el plus de complement de productivitat
productivitat i que va donar lloc
al febrer de 2013 a una dura queixa del síndic de greuges on s’instava a l’ajuntament a la
nul·litat dels complements retributius per ser aplicats no objectivament i que recordava la
obligació legal d’elaboració d’aquest lloc. Afegeix
Afegeix que no deuria ser molt urgent per
l’equip de govern quan fins al cap de 10 mesos no decideixen fer una valoració, que no
relació i una objectivació del complement de productivitat, per complir l’ordenament
jurídic.
Pel que fa a l’objectivació del complement
complement de productivitat i valoració dels llocs de treball
diu que tenen nous dubtes, per què si és evident que s’aprova una valoració, s’hauria de
recordar el que deia la resolució del síndic de greuges: “les retribucions complementàries
han de respectar l’estructura
estructura i el criteri de valoració objectiva de les de la resta de
funcionaris públics”, no només d’aquest ajuntament, cosa que avui és difícil de discernir i
més quan a l’apartat 2.4 d’aquest document es diu:”cada relació de treball pot tenir un
contingut
gut diferent en funció de l’establiment i desenvolupament de determinats aspectes
relacionats amb les necessitats de la organització municipal i dels serveis a prestar”,
novament demanda prèvia d’aquest organigrama organitzatiu i de serveis i dubtes més que
qu
evidents sobre aquesta objectivació.
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Afegeix que el document també parla de formes, de provisió de treball no habituals, com
serien els de lliure designació, que com ell mateix defineix és aquella que es realitza de
forma discrecional és a dir no objectiva.
object
Comenta que es parla de 5 llocs de treball, tots ells nous, per canalitzar els designis polítics
cap a instruccions operatives, i el punt definitiu en quant a aquesta objectivació i valoració
és quan es llegeix el punt 9è de l’acord de la mesa negociadora que ha fet referència el Sr.
Oliva: “continuar amb la negociació dels llocs de treball, per ajustar els llocs de treball a
les peticions formulades pels sindicats”.
Pregunta per què es té tanta presa ja que al punt número 10 diu que un cop aprovat
apro
el
pressupost el govern elaborarà un organigrama que permeti adaptar i regularitzar la
situació. Per tant diu que presa per fer l’organigrama no se’n té, pressa pel pressupost
tampoc, donat que el punt 8è, els salva el problema pressupostari en aquest any electoral
diu:”aplicació gradual a partir del 2016”.
Planteja la qüestió de quan suposa aquesta concessió d’un punt i mig que s’ha pactat a la
mesa negociadora i afegeix que més o menys el doble de la quantitat fixada en el pla
d’ajust com a capacitat d’inversió anual de l’Ajuntament, que la redueix a inversió pública
pròpia, donat que és evident que tal com diu el propi pla d’ajust, a conseqüència de la
situació financera de l’Ajuntament, en que l’endeutament és més elevat al permès i per tant
tota inversió
ersió prevista als propers exercicis és la que es permeti finançar amb recursos
propis. Puntualitza que aquest increment serà el doble de la capacitat inversora que es té i
això vol dir que es reduirà la capacitat inversora al 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020,
2020 que és
quan s’aplica això.
Per finalitzar vol parlar d’altres punts de l’acord de la mesa i que fan referència a llocs de
treball i per tant a la relació de llocs de treball i que més que dubtes és una constatació
d’una realitat: adscripció del personal dels organismes autònoms a l’ajuntament, deixant la
del personal de Viserma pel 2016, incorporació d’una nova plaça de personal a causa del
tamany excessiu de la Biblioteca i dues noves més, totes elles de reconeixement d’una
realitat administrativa evident,
evident, les provinents d’externalitzacions o contractes de prestació
de serveis i que ara deriven en contractes laborals.
Demana que els dubtes sobre la pròpia relació de llocs de treball i la seva valoració es
replantegi a la presentació avui i es deixi aquesta
aquesta moció sobre de la taula fins a atenir
l’avaluació dels serveis municipals i sobretot l’elaboració de l’organigrama municipal que
permeti adequar l’estructura administrativa municipal a les noves necessitats de la
ciutadania i que si lamentablement no ho fan i la mantenen anuncia que s’abstindran a la
votació.
El Sr. Cusidó comenta que una valoració de llocs de treball sempre és complexa i que si en
aquest cas hi estan d’acord la majoria de treballadors i els sindicats, és molt, ja que això
comporta una sèrie
èrie de moviments del personal, que a vegades genera mal ambient perquè
per
les valoracions sempre són complexes i no tothom es veu valorat suficient. Manifesta que
surten CPT, valors a l’alça que a la gent que surt increment de sou no se’ls pot pagar per
què tal com està la situació econòmica i l’estabilitat pressupostària no es pot assumir i per
tant tot això provocarà al·legacions del personal i serà un enrenou.
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Puntualitza que vol fer una salvetat en diverses qüestions que ha dit el Sr. Oliva que no són
correctes.
rectes. Diu que en principi quan es fa una valoració de llocs de treball primerament s’ha
de tenir un organigrama per tal de saber que es té, que es necessita, quins serveis es volen
donar, com està estructurat l’Ajuntament, ja que una de les primeres parts
part que valora la
valoració de llocs de treball és la dependència orgànica, és a dir que hi ha una estructura
administrativa i que aquesta dependència orgànica hi ha uns nivells i una sèrie de caps i de
dependències de les que pengen uns administratius i uns auxiliars i que tot això és a
posteriori i que si no hi ha un organigrama entén que la dependència orgànica no s’ha
valorat correctament.
Comenta que tota aquesta part que s’evalua, en el sou dels funcionaris, és una part del sou
que és el complement específic.
específic. Explica que al sou dels funcionaris hi ha una part que ve
regulada per l’estat, que és el sou base, el complement de destí i el complement específic
que és el que determina la valoració de llocs de treball, on hi ha la dependència orgànica, la
responsabilitat,
nsabilitat, la perillositat i tot una sèrie d’elements que comporta la valoració de cada
lloc de treball, per tant entén que no és correcta i si s’ha plantejat així s’ha fet malament i a
més entén que no hi ha complements del sector (policia, llar d’infants)
d’infants) sinó que és personal
públic de l’administració i que hi ha una catalogació i tota una sèrie de manuals, que
normalment són els que elabora la Diputació i que encara que en aquest cas ho hagi fet una
empresa privada, els manuals que es fan servir són els que estan adaptats per tots els
sindicats i per totes les empreses que són els que depenen de la Diputació. Afegeix que
entén que són dos errors o del regidor o que s’han comès en l’elaboració d’aquesta
valoració de llocs de treball.
Anuncia que el criterii de la CEV es d’abstenció, no pel resultat sinó per la forma i
puntualitza que una de les coses en que no estan d’acord i que així ho han manifestat en el
ple altres vegades és que s’hagi recorregut a una empresa particular que ha costat uns
24.000 € aproximadament,
ximadament, quant es podria haver fet per la Diputació i hagués tingut un
cost 0.
Conclou dient que s’ha gestionat tard i malament i per això no hi poden estar d’acord.
Insisteix que s’abstindran i que miraran si hi ha alguna cosa més en el detall del que s’ha
anat fent.
La Sra. Julià no vol intervenir.
El Sr. Oliva manifesta que confia en què en el període d’informació pública es pugui
convèncer a tothom.
Explica que la Diputació no fa actualment valoracions de llocs de treball i que l’empresa
que ha realitzat
alitzat aquesta valoració és assessora a la Diputació en el seu manual.
Comenta que hi ha un organigrama de l’Ajuntament aprovat per un Decret de 2005, que
està absolutament incomplert i caducat i que és competència de l’Alcaldia i que la
valoració de llocss de treball és competència del Ple i que l’organigrama surt una vegada
està aprovada la relació de llocs de treball i que la mateixa empresa s’encarregarà
d’elaborar-ho
ho un cop estigui aprovada la relació de llocs de treball.
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Manifesta que fer-ho
ho d’aquesta manera té una avantatge que és la flexibilitat, ja que els
principals càrrecs directius de l’ajuntament, que apliquen les pautes del govern, poden ser
designats, sense que es vulnerin els drets de llocs de treball, per cada govern en funció de
les necessitats
tats que cadascú interpreti.
Per tant, diu que aquesta flexibilitat és fonamental de cara al futur per tal que no es trobin
en les mateixes situacions que s’han trobat aquest mandat.
Pel que fa a la lentitud que s’ha fet esment, diu que és obvi que s’ha fet
fe bé ja que s’ha
aconseguit consens amb una amplíssima majoria. Diu que es veritat que s’ha anat
avançant molt a poc a poc i que ha costat molt desencallar tots els inconvenients.
Diu que s’ha utilitzat la paraula concessió però puntualitza que els pactes no són
concessions sinó un acord que es fa a la mesa paritària entre els representants de
l’administració i els dels treballadors.
Referent a que redueix la capacitat inversora,
inversora diu que no ho creu ja que al pacte que s’ha
arribat diu que en aquest moment es manté la massa monetària dedicada a personal estable
2015 i es podran pactar en funció del pla d’ajust que està aprovat i de com evolucionin el
ingressos, l’aplicació gradual dels increments que suposa (període 2016-2020).
2016
Afegeix
que fer-ho d’aquesta manera
anera té l’avantatge que en no deixar-ho
ho lligat, cadascú podrà
aplicar en funció dels pactes amb el personal.
Diu que els aspectes pressupostaris de l’acord es debatran quan es porti a aprovació el
pressupost 2015.
Conclou dient que s’ha d’intentar arribar a un acord ampli no només amb el personal sinó
també amb els diferents grups, ja que és un instrument per anys, un instrument flexible en
el que tots els grups s’han de sentir còmodes, governi qui governi i convida als diferents
grups a parlar-ne els dos primers mesos.
El Sr. Solà diu que una relació de llocs de treball és un bon element, però afegeix que
segueixen creient que primer hagués hagut d’haver l’avaluació de serveis tal com ha dit
CIU des del primer ple d’aquest mandat.
Manifesta que creuen que un cop de sàpiga
s
l’avaluació dels serveis se sabrà els serveis que
es poden donar i quan se sàpiga els serveis que es poden donar ja es veurà com s’estructura
tot l’organigrama organitzatiu per poder fer després la relació.
Diu que estan disposats a participar-hi
parti
hi si se’ls convida i a intentar millorar aquest
document pel bé del municipi.
El Sr. Cusidó diu que el que no és normal és l’organigrama a posteriori i tampoc fer una
valoració dels llocs de treball en la qual no pots pagar al treballador. Comenta que s’ha fet
malament per la circumstància de consolidar el complement de productivitat, en el
complement
lement específic per la demanda del cap de policia i la demanda del síndic de
greuges. Diu que les relacions de llocs de treball no afecten al pressupost, ja que no es pot
incrementar el capítol I, i que, per tant, es podia haver aprovat el pressupost i després la
relació de llocs de treball amb una modificació al pressupost.
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L’alcalde diu que la relació de llocs de treball permet organitzar a futur i a llarg i que des
del punt de vista de l’eficiència és una eina important que s’ha de tenir.
Comenta que sí que s’ha estat molt de temps per negociar però que és bo que es tingui una
relació de llocs de treball.
Manifesta que a l’època en que s’està, la Diputació no fa relacions de llocs de treball, per
què un procés dee valoració implica un increment de la massa salarial i per tant les
instruccions de la Diputació és que no fan aquesta assistència i és per això que es va haver
de contractar una empresa, que per altra banda ha treballat per la Diputació en altres
ocasions.
El Sr. Cusidó diu que l’organigrama sorgeix del pla estratègic que té l’equip de govern i
que és el full de ruta el com es vol estructurar l’Ajuntament i és per això que primer s’ha
de tenir l’organigrama i després posar el personal a cada lloc per que si es fa al revés,
aquella persona li canvien les funcions i fins i tot li pot canviar la puntuació de la
valoració.
Insisteix que primer l’equip de govern ha de tenir clar quin és el seu full de ruta, quin
ajuntament vol, quines prestacions vol donar a la
la ciutadania, establir l’organigrama i a
partir d’aquí fer la valoració de llocs de treball.
Puntualitza que al 2008 es va fer una valoració que va quedar al calaix i que la va fer la
Diputació i que actualment la Diputació ho ha deixat de fer per què les valoracions de
treball no es poden portar a terme per l’encorsetament pressupostari que hi ha.
El Sr. Oliva puntualitza que ho han valorat cabdal i que ho porten amb un amplíssim
consens i que al 2008 no hi havia cap mena de consens. Afegeix que aquesta és
é la
diferència clau que fa que després sigui aplicable i assumible per la gent i es té la
legitimitat moral per exigir a cadascú un control de qualitat de que fa la feina que
s’assignen als punts de la seva fitxa.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova
s’aprova per 9 vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC, PSC, regidor no adscrit i PP i tres abstencions dels regidors de CIU i CEV.
3.- Aprovació inicial del Conveni amb l'Associació Petits i Grans de Vilassar de Dalt.
L’alcalde anuncia que el punt 3 que és l’aprovació inicial del conveni amb l’Associació
Petits i Grans Vilassar es deixarà a sobre de la taula i que es tractarà al proper ple.

4.- Resolució recurs de reposició contra l'acord de deixar sense efecte l'encomana de
gestió del PP12 a la societat municipal VISERMA, Serveis i Manteniments, SLU, per
assumir-ne
ne la seva gestió per l'Ajuntament.
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000020

Moció presentada per: Equip de govern
La secretària acctal. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Relació de fets

1. Els Estatuts de la societat municipal de capital íntegrament local Viserma, Serveis i
Manteniments SLU (en endavant Viserma) estableixen al seu article 3er que l’objecte
social consisteix, entre d’altres, en la promoció, gestió i execució urbanística.
2. El Ple de l’Ajuntament va aprovar, en sessió celebrada en data 27 de març de 2008, el
contracte programa dels serveis gestionats per l’empresa municipal VISERMA,
VISERM Serveis i
Manteniments, SLU, al qual per posteriors acords de Ple es van anar afegint altres serveis
en forma d’annexos del contracte.
3. La finalització del PP12 requereix la contractació de les obres pendents d’electrificació.
Per aquest motiu, s’ha considerat oportú que la gestió del PP12 i la contractació d’aquestes
obres siguin realitzades per l’ajuntament directament, deixant sense efecte l’encomana de
gestió efectuada.
4. El Consell d’Administració de Viserma de data 16 d’octubre de 2014, per acord de Ple
Municipal de data 30 d'octubre de 2014 es va acordar deixar sense efecte l’encomana de
gestió efectuada a favor de la societat municipal de capital íntegrament local, Viserma,
Serveis i Manteniments SLU, a través del contracte programa aprovat en sessió plenària de
27 de març de 2008, assumint l’Ajuntament la gestió del PP12.
5. En data 6 de gener de 2015 s'han presentat tres recursos de reposició amb la mateixa
redacció per part de les germanes Llimona Botey, PLASTICS CASTELLS SL i el Sr.
Jaume Bosch Ros on, a tall de resum, es manifesta la seva disconformitat pel que fa a
deixar sense efecte l'encomana de gestió a favor de l'empresa municipal sense exigir
responsabilitats pel que, entenen ells, ha estat una mala gestió urbanística i reiterant
reiter
els
seus arguments contra la mateixa.
6. Per part del tècnic jurídic assessor s’ha emès un informe en què es diu que "deixar sense
efecte" és una potestat exclusiva de l’ajuntament que únicament té com a límit discrecional
el propi interès públic en tant
ant l'autoorganització municipal i que els encàrrecs que efectuï a
la seva administració instrumental no poden anar contra l’interès públic.
7. Així mateix a l’informe es fa constar que no existeix impediment per entendre que no
existeix vulneració de la legalitat en el procediment pel que l'Ajuntament va acordar
recuperar la gestió de l'àmbit atès que l'únic que s'ha acordat es recuperar el que s'havia
cedit temporalment a l'empresa municipal per poder gestionar les actuacions pendents de
forma directa i eficaç amb els recursos propis en sentit estricte de l'Ajuntament.
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En relació a les al·legacions referents a les suposades irregularitats o disconformitats per
part de VISERMA, SLU, cal dir que l'acord recorregut no tracta aquestos extrems i, encara
menys,
s, la suposada responsabilitat de l'empresa municipal, que es resoldrà en el moment
de la seva presentació anunciada per part dels recurrents. És per això que no cal resoldre
aquesta qüestió en aquests moments.

Fonaments de dret

- Art. 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i Procediment Administratiu Comú.
- Arts. 22.2.f), i 85.2 dee la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim
Local.
- Art. 52.2.g) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Proposta d’acord

1. Desestimar les al·legacions presentades per les germanes Llimona Botey,
PLASTICS CASTELLS SL i el Sr. Jaume Bosch Ros en relació a l’acord de Ple
data 27 de novembre de 2014 de deixar sense efecte l’encomana de gestió del
PP12, , en base a l’informe de l’assessor jurídic .
2. Notificar aquest acord als interessats.

El Sr. Oliva diu que es tracta del tancament d’un procés.
procés. Explica que al passat mes de
novembre es va acordar al plenari la desencomana de gestió del PP12, un tema que s’havia
encarregat a la Societat Municipal Viserma,
Viserma, Serveis i Manteniments SLU i recuperar-lo
recuperar
l’Ajuntament per acabar el polígon PP12 Riera Vilassar i posar-lo
lo en funcionament, que és
l’objectiu de l’equip de govern.
Explica que per fer l’operació d’acabar es necessita un marge de tresoreria d’uns 500.000 €
aproximadament que s’han d’avançar i després recuperar amb les quotes provisionals i que
q
Viserma no disposa de la capacitat,
capacitat ni de capacitat d’endeutament.
Diu que ess va decidir desencomanar per tal que es posessin en marxa les obres, diu que
s’està tramitant el permís de descàrrega amb la Generalitat, el qual permetrà acabar les
obres, treure
ure la torre elèctrica del mig del carrer i posar el polígon en funcionament.
Comenta que hi ha un primer inversor que vol construir al polígon i que el principal
objectiu és captar inversions i la creació de llocs de treball.
Pel que fa a les al·legacions presentades pels propietaris diu que tal com diuen els informes
jurídics no procedeixen en aquest cas i per tant es proposa desestimar-les,
desestimar
tancar aquest
procés i anar ja per posar en funcionament el Pla Parcial.
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El Sr. Solà diu que es tracta d’una moció administrativa i que com a tal sempre han entès
que s’avenen alss informes tècnics municipals i que per això sempre els hi ha donat suport.
Afegeix que aquesta no és una excepció i que, per tant ,el
el seu vot serà positiu.
positiu
Però fa notar que això no vol dir que
que estiguin a favor de la gestió que ha fet Viserma
d’aquesta encomana, i tampoc en què aquest mes hi hagi una facturació per part de
Viserma a l’Ajuntament en concepte de repercussió de treballs de gestió del PP12 per una
quantia de quasi 15.000 € o una altra
a
de 9.000 € de repercussió d’assessoria jurídica que
s’ha vist facturada directament a l’Ajuntament en una altra entrada;
entrada o d’una altra
presentada per Viserma de més 72.600 € en concepte de gestió del servei del camp de
futbol de Vallmorena, una encomana
encoma que a dia d’avui encara té; o bé un Decret signat pel
regidor d’economia de compensació de deutes que puja uns 24.800 €, després d’haver
assumit ara fa quasi dos anys un crèdit participatiu a aquest ajuntament per més de
2.750.000 € i una aportació de 620.000
6
€.
Manifesten que creuen
reuen que la ciutadania té dret a saber quelcom més de Viserma i que algú
expliqui el per què d’aquest
est desgavell econòmic d’una societat que s’ha volgut mantenir a
base de justificacions com la que se’ls va vendre fa dos anys.
Comenta
enta que per començar a parlar de credibilitat seria bo que en aquesta moció
incloguessin un Decret signat pel regidor d’economia que en el tercer punt parla de Junta
de Govern Local de 19/06/2014 que fa referència en un altre de 14/10/2014 i que varia una
previsió de despeses pendents de liquidació de 1.453.607 € a 676.879 € i que parla d’una
obligació de Viserma al punt 8è d’assumir de pagar el cost de les sentències judicials per
valor de 584.000 € peròò que en canvi va tenir que ser l’ajuntament que s’hi va tenir que fer
front, ja en el 2013, d’una part important i sort que al tancament que es va comunicar al
mes de juliol es va dir que Viserma tenia beneficis. Per acabar aquest mateix decret
s’hauria veure un altre punt on la intervenció municipal diu:” que posa de manifest que
Viserma no és propietària de cap parcel·la en el sector, per la qual cosa creu que existeixen
dubtes raonables sobre el fet que li correspongui fer front a cap quota” i acaba dient “s’ha
demanat als serveis jurídics que determini els
els condicionaments legals que han de permetre
girar correctament les quotes”. Puntualitza que ara no es té clar com s’han de girar les
quotes d’aquest PP12. Diu que el Decret conclou amb una resolució de retorn de
l’Ajuntament a Viserma d’una xifra de 158.294
158.
€ que suposen que com a mínim van servir
per cobrir les incidències de morositat que es tenien a finals d’any amb el BBVA i el tercer
banc creditor a l’espera de les demandes que encara avui no s’han resolt de morositat amb
la Caixa o Bankia.
Demana quee es resolguin ja les dacions pendents, però que en realitat no ho són,
són atès que el
que es dóna sembla ser que és el patrimoni estratègic i que el que es manté són les noves
novacions, ja que si no Bankia no signaria, que és el préstec de la nau vella.
Diu que l’equip de govern ha d’assumir la seva incapacitat per gestionar Viserma i demana
que no es facin nous compromisos,
compromisos ni confortletters
letters que portin a una fallida major.
Conclou dient que donaran el seu vot positiu a la moció.
El Sr. Cusidó manifesta que
que a l’expedient el que hi ha és un informe d’un assessor jurídic
privat i entén que això no és vinculant i que manca l’informe del secretari municipal, com
a fedatari públic encara que sigui accidental.
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Diu que entén que hi ha responsabilitats imputables a la mala gestió de Viserma i que ara
les han d’assumir els responsables de l’empresa i no pas l’Ajuntament. Comenta que amb
aquesta maniobra el que es pretén és eludir la responsabilitat derivada de la gestió privada
de l’empresa municipal i les indemnitzacions
indemnitzacions que se’n derivin les hauran de pagar tard o
d’hora els ciutadans i ciutadanes de Vilassar de Dalt.
Anuncia que votarà en contra.
Pel que fa al possible inversor diu que espera que no sigui ni la funerària,
funerària ni l’Acme i el sòl
gratuït que se’ls volia donar.
onar.
Afegeix que per altra banda, abans de fer res més,
més primer s’ha de recepcionar, s’ha de
tancar tot el tema elèctric i acabar-ho
acabar
tot.
La Sra. Julià no vol intervenir.
L’alcalde diu que tot el que s’ha comentat de despropòsits de gestió, que si hi ha qualsevol
cosa que sigui imputable, s’imputa i ja està.
Explica que el que s’està fent actualment al polígon és acabar-lo
acabar lo i que s’ha parlat amb el
conjunt de propietaris, que defensen els seus interessos i que el fet que s’acabi ningú ha dit
que fos una mala notícia.
Puntualitza que l’objectiu de l’Ajuntament és acabar el polígon per què funcioni.
Sobre l’historial de Viserma diu que no es referirà al conjunt de qüestions que s’han
comentat ara però de tothom és sabut que Viserma és una empresa molt tocada,
tocada amb un
concurs de creditors i amb una situació que es va optar per intentar contenir per no
col·lapsar el conjunt de grup municipal. Comenta que la gestió és opinable, però que
l’equip de govern creu que la gestió que s’havia de dur a terme era de contenció.
conten
Pel que fa al fet que es conegui, diu que emplaça al mes de març a fer un informe de gestió
dels quatre anys de l’Ajuntament al complert, inclòs Viserma, però que s’ha de partir de la
base que sobre les dificultats que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt té la opció que es va
prendre és de gestionar-les
les i creu que en això es podria estar més d’acord.
El Sr. Oliva vol recordar que pel Consell d’Administració de Viserma hi han
ha passat tots els
grups municipals i per tant tothom és responsable. Afegeix que la situació
situació que s’ha heretat
de Viserma és molt més delicada que la de l’Ajuntament.
Referent a les factures de compensació diu que en el departament d’intervenció li
explicaran
an i que és lògic que si s’encomana un servei a una societat, o provoques que la
societat sigui deficitària o es fa una transferència pel dèficit del servei.
Aclareix que no es va dir que hi haguessin beneficis al 2015, sinó que hi havia un superàvit
contable,
ble, que era conseqüència d’aquesta gestió.
Comenta quan va començar el mandat al juny del 2011, en vista que la situació era
delicada, es va encarregar una auditoria per saber si hi havia hagut irregularitats i va sortir
absolutament neta, tant sols amb uns
uns defectes contables que es van corregir. Al mateix
temps diu que el concurs de creditors, comportava un judici de responsabilitats per part del
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jutge, que va sortir absolutament blindat el Consell d’administració, ja que les raons que
van portar a la crisi
si de Viserma era la crisi immobiliària i financera general.
Manifesta que l’inversor que ha fet esment és real i vol construir una industria en una de
les parcel·les que resulta del Pla Parcial.
Pel que fa a Bankia, diu que quan es deuen molts diners, és una negociació molt
complicada i que en aquest moment la possible permuta en dació està a nivell del comitè
de riscs de Madrid. Puntualitza que no és patrimoni estratègic, sinó circulant de la pròpia
societat i que la clau és mantenir la personalitat jurídica
jurídica de Viserma fins que es tanqui, per
què és la trinxera de negociació.
El Sr. Solà aclareix que el superàvit contable pot ser positiu, però que en aquest cas és
negatiu.
Sobre l’encomana de serveis del camp de futbol, diu que la facturació no hi hauria de ser,
per què la facturació fa referència a tasques de lampisteria per exemple que Viserma ha
d’haver pagat.
Puntualitza que donarà suport a la moció pel que fa a la forma però que el fons de com s’ha
portat aquesta gestió no és correcta i espera que no es porti d ela mateixa manera des de
l’Ajuntament.
El Sr. Cusidó està d’acord que després de 10 anys s’ha d’acabar el PP12, ja que ha sigut
una estafa per als
ls propietaris i que s’ha de resoldre com més aviat millor.
Quant a la trinxera de Viserma, diu que més aviat és un pou sense fons.
El Sr. Oliva diu que si hi ha una estafa que es vagi als tribunals i que els propietaris un cop
urbanitzat podran vendre els seus terrenys a un preu superior.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC, PSC, regidor no adscrit, CIU i PP i 1 vot en contra del regidor del CEV.

5.- Resolució recursos de reposició contra l'acord de canvi d'ubicació del nou
equipament funerari de Vallmorena al polígon industrial Riera
Riera de Vilassar de Dalt
(PP12).

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2015000017

Moció presentada per: Equip de govern
La secretària acctal. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
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Relació de fets
Un cop adjudicat, per acord de Ple de data 29 de
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 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
qüestió del funcionament d’un forn de cremació de cadàvers
humans, mitjançant una Comissió de seguiment.
En data 9 d’octubre de 2014 es van iniciar els treballs de la Comissió, que es va reunir diverses
vegades.
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, per acord de Ple
de data 27 de novembre de 2014 es va acordar canviar la ubicació de l’equipament funerari als
terrenys propietat municipal al polígon industrial Riera de Vilassar (PP12).
Aquest canvi requereix la tramitació dels corresponents expedients, especialment la modificació
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
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 convenients.
En data 8 de gener de 2015 s'han
s'han presentat tres recursos de reposició amb la mateixa redacció per
part de les germanes Llimona Botey, PLASTICS CASTELLS SL, el Sr. Jaume Bosch Ros on, a tall
de resum, s’al·lega que l’acord és nul de ple dret per constituïr via de fet, vulnerant la legislació
legisl
urbanística i d’impacte ambiental, així com el propi POUM.
Les parts al·leguen succintament que s’ha procedit a una modificació del planejament per la via de
fet sense haver tramitat la modificació puntual adient, ni haver sotmès l’esmentat canvi a avaluació
a
ambiental, i per tant, que no es compleix la legislació procedimental; alhora entén que aquest canvi
d’emplaçament vulnera l’actual POUM vigent.

L’assessor jurídic ha emès un informe el respecte.

Fonaments de dret

- Art. 107 i ss de la Llei 30/1992,
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú.
Proposta d’acord

1. Desestimar la petició de suspendre l’executivitat de l’acord de Ple relatiu canvi
d’ubicació de l’equipament funerari als terrenys propietat municipal al polígon
industrial Riera de Vilassar (PP12), formulada per les germanes Llimona Botey,
PLASTICS CASTELLS SL i el Sr. Jaume Bosch Ros tenint en compte que no
s'acredita l'afectació a l'interès públic.
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2. Desestimar les al·legacions formulades
formulades per les germanes Llimona Botey,
PLASTICS CASTELLS SL i el Sr. Jaume Bosch Ros en base a l’informe de
l’assessor jurídic.
3. Notificar aquest acord als interessats.

El Sr. Lorca comenta que les al·legacions es van presentar sobre un tema que encara no era
de discussió, atès que el que el govern va presentar al ple de novembre de 2014, va ser una
proposta d’intencions de canvi d’ubicació, que representaria iniciar novament un expedient
expe
de modificació puntual del POUM i comportaria els corresponents estudis ambientals,
estudis de distribució del sòl...
Manifesta que l’acord d’intencions va ser aprovat al ple de 27 de novembre de 2014 amb
10 vots a favor i només un en contra i que la
la desestimació de les al·legacions que es posa
de fet a l’informe de l’assessor jurídic que consta a l’expedient és prou clara.
El Sr. Solà comenta que es tracta d’una moció de tipus administratiu on novament es parla
sobre la forma i no el fons.
Pel que fa al fons diu que la posició de CIU, sobre el complex funerari que inclou
cementiri, tanatori i crematori de cadàvers, és per tots coneguda i d’ella en parlarà més
detingudament a la propera moció.
Referent a la forma diu que estan d’acord en la resposta jurídica dels serveis tècnics i per
tant, important veure realment el que es diu a les al·legacions i com és la resposta jurídica.
Comenta que la resposta jurídica ha estat contundent però que al tractar-se
tractar d’un tema com
aquest i donat que s’està cansat de les interpretacions que altres fan de les seves paraules,
creuen oportú deixar clar que és el que es demana en aquesta moció, que és el vot per
desestimar el que tres recursos que demanen la suspensió de l’executivitat per creure que
això es correspon a un altra moment i que estan raonats en cinc motius. Manifesta que el
primer motiu i més important és que s’ha procedit a una modificació del planejament per la
via de fet i sense haver tramitat la modificació puntual adient i que ja s’ha vist la resposta
del
el tècnic. Afegeix que els al·legants creuen que sí que s’ha fet, ho reconeixen el seu
primer paràgraf, que ho han llegit mitjançant la prensa i les notes municipals. Manifesta
que CIU lamenta aquest tipus d’informació i més si aquesta es dóna a vegades des
de de una
publicació municipal.
A continuació vol recolzar les paraules de l’alcalde, que en un escrit emès a l’Ajuntament
de Cabrils, li recrimina a aquest ajuntament que es publiquin manifestacions sense rigor
tècnic i jurídic necessari, ja que agreuja els
els efectes negatius per la presumpció de veracitat i
objectivitat que suposa ha de tenir una publicació municipal i que pot provocar com ara la
preocupació i el neguit de veïns de Vilassar de Dalt, ja que es fa entendre que equipament
urbanístic, ja que es parla de planejament urbanístic, complex funerari i projecte
constructiu, és el mateix i que per tant que la construcció d’un complex funerari tal com es
preveia al costat del camp de futbol, sigui una realitat imminent en els terrenys del PP12 i
que barrejant
jant els conceptes d’equipament urbanístic, complex funerari i projecte
constructiu, la gent s’ho pot creure i amb tota la seva raó i per tant al·legar que el
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planejament urbanístic no preveu cap reserva per ubicar-hi
ubicar hi un equipament privat per
prestar serveis
is funeraris en crematori de cadàvers humans, tanatori i cementiri, que és el
que diuen i que és cert que no ho permet, però que també és cert que l’acord de ple
modifiqui el planejament per la via de fet.
Diu que ningú per molta administració que sigui pot
pot fer una vulneració d’una legalitat.
Afegeix que la resta de motius de les al·legacions venen per donar per fet aquesta
modificació urbanística i per això parlen de manca de participació ciutadana i no tenir dret
ni a fer aclariments amb propostes alternatives
alternatives d’ubicació o fins i tot de no fer-ho.
fer
Vol comentar sobre això que tothom pot estar tranquil, per què malgrat no ser un costum a
Vilassar de Dalt i menys amb aquest equip de govern si es llegeix l’últim apartat del tríptic
municipal es veu que hi ha un
u compromís escrit per fer-ho.
ho. Puntualitza que primer hi haurà
un abans per presentar suggeriments i després tot el tema administratiu.
Pel que fa a la resta de motivacions i argumentaris, per CIU el que reflecteixen és la gran
dificultat que té la majoria d ela gent per entendre les qüestions d’urbanisme i la seva
tramitació i per això per acabar vol donar una mica de llum a la situació urbanística en que
es troba. Comenta que el que s’ha aprovat no és un canvi d’ubicació del projecte
constructiu previst inicialment,
nicialment, a tocar del camp de futbol, per molt que a les fotos del
tríptic aparegui aquest projecte, sinó que el que es va aprovar és acceptar que la ubicació
de l’equipament qualificat com a funerari a tocar del camp de futbol no era l’adequada.
En segon
on lloc manifesta que s’ha d’aprovar que per aquest equipament, que no projecte,
eren millors els terrenys que té l’Ajuntament qualificats urbanísticament com a equipament
i zona verda al polígon Riera de Vilassar.
En tercer lloc diu que donat que avui aquest
aquest ús funerari urbanístic no està permès per la
normativa, ni en els terrenys qualificats com a equipament ni com a zones verdes,
encarregar als serveis tècnics aquesta elaboració necessària per canviar-la
canviar la i que això suposa
i per això el vot afirmatiu de CIU al ple de novembre de 2014 i d’ara, un començar de zero.
Afegeix que aquest començar de nou es pot fer bé o malament en:
-

Participació, ja que per CIU és bàsic garantir el màxim procés de diàleg entre tots.
Informació, atès que per CIU és bàsic garantir la correcta informació que precisa un
equipament com aquest i per això parlaven llavors i segueixen parlant ara
d’informes mediambientals adients i d’informes sobre la salut pública i que per
fer-ho
ho bé diu que parlaven dels informes que recomanava la pròpia
prò
tècnica
mediambiental en resposta a les preguntes de CIU i que lamentablement no s’han
fet ni s’estan fent. Afegeix que després s’ha de fer bé amb decisió sobre quin tipus
d’equipament funerari necessita i sobretot vol Vilassar de Dalt i decisió que es
traduirà finalment en una qualificació urbanística sobre tot el que fa a usos en
aquest àmbit nou.

El Sr. Cusidó diu que tal com ha dit a la moció anterior, entén que l’informe no és
vinculant, però que està fet per un assessor jurídic privat, i manca el secretari com a
fedatari públic, encara que sigui accidental.
Anuncia que s’abstindran per manca de resposta jurídica vinculant, no obstant vol
puntualitzar que al ple passat a la CEV ja li havia semblat que a aquest s’hi podria posar el
cementiri-tanatori,, sense el crematori, però diu que no és possible per què ha consultat el
Reglament de Policia Mortuòria, el Decret 297/97 i els articles 40 i 43 del POUM, en el
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qual la zona és catalogada com inundable i a més podria ser un element contaminant de les
aigües
es de subsòl de la llera de la riera, que tenen especial protecció i per la qual cosa no
admetria un equipament funerari de cap mena.
Demana que els tècnics municipals estudiïn el cas i si és així, s’haurà de buscar una altra
ubicació.
La Sra. Julià no voll intervenir.
L’alcalde diu que el que deia la moció és que s’iniciaria un conjunt de treballs, que encara
no s’han iniciat.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors de la
GEVD, OXV, ERC, PSC, regidor no adscrit i CIU i dos abstencions dels regidors de la
CEV i PP.

6.- Moció d'oposició a la instal·lació d'un forn crematori defensada per la Plataforma
Anticrematori Vilassar de Dalt i Associació de Veïns Les Oliveres-La
Oliveres La Granja.
La secretària acctal. llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

Per part de representants de la Plataforma Anticrematori de Vílassar de Dalt i de
l’Associació de veïns de Les Oliveres es va presentar en data 21 de gener de 2015 un
escrit demanant
anant la seva inclusió a l’ordre del dia del Ple.
Així mateix CIU i la CEV van presentar còpia del mateix escrit i van sol·licitar també la
seva inclusió al Ple.
El text que es va presentar va ser el següent:
Relació de fets

Representants de la Plataforma
Plataforma Anticrematori de Vílassar de Dalt i de l’Associació de
veïns de Les Oliveres, van presentar un escrit en què exposen el següent:
“Que tal i com vàrem expressar en les diverses manifestacions fetes als darrers plens
municipals dels mesos d'octubre i novembre
novembre de 2.014, així com en les reunions
mantingudes amb vostè com a alcalde, i essent públiques i notòries les diverses expressions
populars de rebuig fetes darrerament en forma de pancartes, cartells, bustiades, etc., arreu
del poble de Vilassar de Dalt en
en contra de la instal·lació d'un forn crematori de cadàvers,
fem referència als següents fets:
Que el projecte de complex funerari adjudicat al Ple de data 29 de maig de 2.014, i
formalitzat el seu contracte amb data 1 de Juliol de 2.014, contempla la instal·lació
in
d’un
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forn crematorí. Aquest fet es ratifica en el butlletí rebut recentment per bustiada des del
Consistori a tot el poble.
Que en data 22 de juliol de 2.014, donada la reacció ciutadana en ser informada de la
pretesa instal·lació del forn crematori de cadàvers, vostè es va comprometre a portar a
terme una consulta popular vinculant respecte a l’esmentat forn crematori.
Que en data 27 de novembre de 2.014, en el decurs del Ple Municipal d'aquella data, en
base al gran dissens de la seva ubicació
ubicació prop d’habitatges, centres de treball i el camp de
futbol, ja es va votar i aprovar una modificació del projecte amb la intenció de modificar
l’emplaçament del forn crematori per fer-lo
fer lo al polígon Industrial Riera de Vilassar.
Que verificades les condicions que ara planteja la nova ubicació proposada, se seguirien
produint efectes al medi ambient i possibles sobre la població, conseqüència de que hi ha
cases habitades a menys de 60 metres, centres de treball privats a menys de 100 metres,
camps de conreu, nombrosos pous d'aigua i el nucli urbà a menys de 500 metres.
Que en dates entre el proppassat dia 6 de novembre i el 10 de gener d'enguany un total de
2.599 persones majors de edat, residents i empadronades a Vilassar de Dalt, s'han
manifestat contràries
ontràries a la instal·lació d’un forn crematori al complex funerari projectat
demanant- ne la seva exclusió pels riscos per a la salut que comporta, signant totes elles un
manifest que hem exhibit davant de notari, en Gerardo Conesa Martínez núm. 48 quina
còpia d'Acta s'acompanya per al seu coneixement.
Que la totalitat de les esmentades signatures no s'adjunten per motius obvis relatius a la
Llei de protecció de dades però que estan a la seva disposició a la adreça d'encapçalament
esmentada per a les comprovacions
ovacions que cregui pertinents.
I, finalment, que a més dels greus riscos que comportaria aquest forn crematori de
cadàvers, la seva instal·lació resulta totalment innecessària donada la insignificant
demanda anual present i futura d'aquest servei per al nostre poble i en definitiva pels
pe
mateixos motius pels quals el propi Consistori ha intentat variar la pretesa localització
inicial d'aquest forn crematori.
US DEMANEM:
1. Que s’abandoni definitivament el projecte d’instal·lació d’aquest equipament de
cremació de cadàvers, cosa que estalviarà
estalviarà riscos, molèsties, recursos i malestar al
poble.
2. Incloure un punt en l'ordre del dia del proper ple municipal per tal de revocar els
acords de data 29 de maig 2.014 i excloure del projecte de complex funerari, la
instal·lació del forn crematori.
3. Amb caràcter subsidiari, en cas de no ser acceptada per unanimitat o per votació la
revocació proposada en el punt 2, i donat el massiu rebuig ciutadà aquí documentat
a l'esmentada instal·lació, li demanem que compleixi amb el seu compromís públic
i convoqui
qui una consulta popular vinculant en relació a aquest forn crematori de
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cadàvers, en data posterior a les eleccions municipals previstes per a proper mes de
maig e independentment del resultat de les mateixes.
L’alcalde li passa la paraula al Sr. Gil que
q defensarà la moció.
El Sr. Gil diu que en el decurs de la sessió ha sorgit reiteradament la problemàtica que
q
planteja aquest equipament.
Creu que aquesta problemàtica és conseqüència de què s’han obviat una sèrie de passes
fonamentals per un projecte d’aquestes característiques. Comenta que un dels regidors ja
ha fet esment a què ha mancat una informació o una participació a temps i que s’han pres
decisions, s’han firmat contractes i s’han fet licitacions i després s’ha sortit a preguntar al
poble que en pensava i que aquest no és el procediment.
Comenta que no es tracta d’un equipament més sinó d’un amb unes característiques molt
peculiars i que a més són desconegudes per la població.
Diu que quan van venir al ple d’octubre van manifestar que el poble desconeixia les
característiques del crematori i les seves conseqüències, i per altra banda en aquell ple van
poder percebre que el tractament de les emanacions d’aquest tipus d’equipament es
tractaven com unes emanacions com les dels cotxes, obviant que aquestes
aquestes substàncies són
les més contaminants que hi ha a la capa de la terra i que ha fet que en conveni d’Estocolm
de 2004, 179 països firmessin per limitar al màxim aquest tipus d’emissions a l’ambient,
mentre que a l’informe tècnic del projecte inicial està claríssimament que les emanacions
signifiquen una contaminació altíssima de mercuri, de contaminants orgànics permanents...
Manifesta que quan van fer les diferents preguntes i van manifestar el seu desconeixement
i les conseqüències que tenia això en el medi ambient tant importants, es va dir
repetidament que el projecte estava aturat i que hi hauria una consulta. Afegeix que en
aquell moment van pensar que una consulta era un fet que podia comportar que una
minoria es vegi obligada per una majoria a tenir conseqüències molt negatives, quan això
no és just ni acceptable.
Per altra banda, diu que fer una consulta per preguntar si es poden assumir unes
contaminacions d’unes determinades característiques, amb uns determinats elements
contaminants importantíssims,
tíssims, per les persones que viuen a la Riera de Targa 32 o carrer
Tarragona número 5 o 7 o 12, se’ls fa difícil veure si això és acceptable o no i per tant un
cert defuig de responsabilitats hi ha per què l’equip de govern que ha estat darrera de
l’aprovació
ació d’aquest projecte saben perfectament el nivell de contaminació que pot
significar, entre d’altres coses per què el forn que es va projectar no tenia cap filtre.
Puntualitza que no hi ha cap forn que no contamini i que els forns que tenen equipaments
de filtratge, pal·lien la situació, però les contaminacions continuen sent elevadíssimes i que
a l’informe tècnic fet per la Sra. Marta Ricard es parla que en diòxid de sofre, és
l’equivalent a tindre 18 autopistes, a partir de 200 cremacions.
Manifesta quee s’està parlant de perills i riscs reals que estan demostrats i que fan que el
Centre Nacional de Referència i moltíssims centres oficials dels ministeris d’agricultura i
estaments internacionals hagin pres acords en relació a aquest tipus d’emissions.
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Comenta
menta que al ple d’octubre van dir que millor que una consulta el que preferien era
copsar l’opinió del poble i en aquell moment es va fer una recollida sistemàtica de
signatures important que ha portat a recollir 2.599 signatures fins el 10 de gener de 2015,
20
després del canvi d’ubicació, que deixa pal·les quina és l’actitud i la posició de la
ciutadania de Vilassar de Dalt en relació a aquest projecte.
Explica que el 27 de novembre, quan van venir al ple, van manifestar la seva felicitació per
el primer símptoma
mptoma de seny, al canviar la ubicació del costat del camp de futbol i es van
oferir per analitzar des del punt zero quines són les necessitats reals del poble i buscar les
solucions adients i ajustades al poble. Afegeix que en aquell ple es va aprovar una
un nova
ubicació, un nou intent de portar endavant el projecte, en una nova ubicació que en aquell
moment desconeixien podia complir.
Pel que fa a la nova ubicació diu que ha passat un mes i mig i que s’ha pogut comprovar
que es segueixen produint riscs per la proximitat a habitatges, pous d’aigua, conreus, el
barri de Les Oliveres i vol anticipar que aquesta nova ubicació torna a ser inadequada, tot i
que les normatives actuals ho puguin permetre.
Puntualitza que darrera d’aquest projecte s’amaguen altres interessos que no són els de
donar uns serveis als vilassarencs.
Pregunta si algú éss tant ruc de pensar que una empresa funerària invertirà 4.000.000
d’euros per fer 15 cremacions anuals, que si d’aquesta inversió no en voldran un retorn.
Referent a la previsió
visió de potencial de cremacions diu que seria de 1.200 cremacions anuals
i que un cop instal·lat el primer crematori en poden posar més posteriorment.
Demana que el forn crematori no s’instal·li en aquesta segona ubicació i que pels interessos
generals dell poble es revoqui en aquest ple i que no s’esperi a generar més costos per
Vilassar de Dalt perquè no s’ho mereix. Afegeix que quan abans es revoqui això, abans
s’evitaran les conseqüències econòmiques i de divisió del poble que aquest equipament
està generant.
erant. Puntualitza que la gent de Vilassar de Dalt no ho vol per què no hi ha forns
que no contaminin i per què no es controlarà la quantitat de cremacions que es farà.
Diu que les empreses funeràries tenen molt poder i la permissivitat que tenen les
normatives
tives actuals és fruit d’aquesta capacitat d’influir sobre les autoritats per donar
permís per mantindre aquest monopoli, que s’està acabant, per anar implantant forns
crematoris i que això esdevé una barrera d’entrada a la competència.
Creuen que Vilassar de Dalt no es mereix aquest tipus d’equipament i que no és el futur.
Comenta que Vilassar de Dalt té moltes opcions i possibilitats, amb polígons industrials i
conclou dient que no es vol el crematori i que s’aturi el més aviat possible, pel bé del
poble, ja que les conseqüències econòmiques que hi pot haver, són molt negatives.
Demana que siguin politics responsables i es revoqui el projecte ja que no és un servei pels
vilassarencs i s’ofereix per seguir buscant solucions reals.
L’alcalde diu que no entrarà
arà a discutir fil per randa tot el que s’ha dit i creu que s’ha de fer
una autocrítica entre tots, per què de la manera que s’ha plantejat la discussió que sovint
s’ha generat amb alguns exemples que s’han indicat a l’anterior intervenció, sobre que
seria i com es coneixeria Vilassar de Dalt, la veritat és que des del punt de vista de la
comunitat de Vilassar de Dalt, no són posicions que hagin caigut molt bé.
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Comenta que la posició del govern es fixa en la declaració que llegirà a continuació i que
serà sobre la base dels tràmits administratius, que gestionaran el que ara declararan, per
què tal i com han anat les coses des de juliol, diu que ja va dir al novembre que es podria
parlar i que això no ha passat.
Manifesta que també s’hauria de reflexionar sobre
sobre el fet que s’assumeix que són les
divergències de posició d’allò que no és matèria opinable, però que finalment l’informe
que es va donar a conèixer i es va trametre és un informe citat, fins i tot en negatiu i que
implicava també un conjunt de mesures.
mesures
Pel que fa a l’informe tramès diu que es va aportar en el marc de la comissió i que es tracta
d’un informe que està metodològicament sustentat i que té una bibliografia amb fons
detectables, que era de caràcter generalista. Afegeix que ha estat un informe
infor
que també
s’està utilitzant com element o argument de la seva posició.
Manifesta que el que a ell li causa malestar és pensar que hi ha una actitud fosca que pot
imputar a aquest equip de govern que saben totes les conseqüències que això podria
comportarr i no que obstant això persisteixen en el projecte, implica imputar una actitud
moral que no pot acceptar.
A continuació llegeix la declaració:
Els nous serveis funeraris projectats a Vilassar de Dalt són objecte de discussió pública en
el punt que inclouen
uen l’activitat d’un forn de cremació. La incineració de despulles humanes
és clarament una tendència social a l’alça a Vilassar de Dalt i arreu del país, cada vegada
més persones i famílies opten per aquest servei en el moment d ela gestió, de la pròpia
mort
ort o de la dels essers estimats. Aquesta tendència social és paral·lela al fet que hi ha
persones i associacions que s’interroguen per les emissions potencials dels forns
crematoris.
La normativa catalana i altres, permeten l’activitat d’incineració a partir
par del control de
l’activitat, però això no ha estat suficient per arribar a un consens social prou ampli ni a
una àmplia sensació subjectiva de seguretat. Aquest dissens condueix sovint a debats que
acaben sent en part estèrils fonamentats en la pròpia posició
posició i ben poc en ocasions de
discussions de tipus empíric i científic.
L’ajuntament de Vilassar de Dalt i la pròpia alcaldia han estat objecte de diverses
campanyes legítimes contra tota implantació d’un servei de cremació de cadàvers, una de
les quals ha estat la recollida de signatures. Signatures que han estat objecte d’una
intervenció notarial a Barcelona.
Demanen la consulta d’aquestes signatures des de la posició d’honested
d’hon
dat i de respecte per
qui signa i sense cap mena de dubte.
L’actual equip de govern de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, manté la seva posició
referent a la necessitat de disposar d’uns nous serveis funeraris sense haver de generar
importants inversions públiques en un cementiri parroquial que no és de propietat pública,
sinó que és de propietat del bisbat.
En la qüestió concreta del servei d’incineració l’equip de govern estableix el següent criteri
que es gestionarà a les pròximes setmanes:
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1. En la mesura que no hi ha legislació específica catalana o europea sobre l’activitat
d’incineració
ineració humana, de cremació de cadàvers, que defineixi exhaustivament
l’activitat i les seves condicions.
2. S’exclourà del tràmit administratiu l’activitat concreta de la incineració i per tant el
forn.
Aquesta posició afecta al contracte signat amb l’empresa
l’empresa adjudicatària del servei, per la
qual cosa en el termini d’un mes es plantejarà la posició jurídica fonamentada.
Amb aquesta posició es vol facilitar l’entesa de la comunitat de Vilassar de Dalt i es vol
impulsar un element bàsic de solidaritat difícilment
difícilment es pot sostenir la pròpia tendència
social a l’increment de les incineracions i a l’hora qüestionar-les
qüestionar les quan afecten al territori.
Cal abordar aquesta qüestió des del punt de vista supralocal.
Finalment i en conseqüència, aquesta posició de l’Ajuntament
l’Ajuntament de Vilassar de dalt,
s’adreçarà al conjunt d’institucions, al president de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis de Catalunya, a la
Federació de Municipis de Catalunya, així com al conjunt de forces polítiques catalanes
representades al parlament, com un element més de vertebració del país.
Sobre la base d’aquesta declaració, el que vol dir per sintetitzar és que es treballarà en dues
direccions:
-

Mostrar la seva preocupació per la manca de marc legal que defineixi
exhaustivament l’activitat.
Es treballarà per què l’activitat no es produeixi.

El Sr. Solà puntualitza que hi ha una moció que s’ha de votar i que CIU es manifestarà
sobre aquesta moció.
moció, bàsicament són dades objectives a la majoria
Comenta que a la part expositiva de la moció,
dels punts, menys dos punts que són els justificatius per la part de l’acord.
Manifesta que sobre l’acord hi havia tres punts:
-

-

El primer demanava que es presentés la moció al Ple,
El segon parlava subsidiàriament
subsidiàriament d’una consulta i puntualitza que aquest ple en cap
moment s’ha manifestat sobre l’acord sisè de la moció sisena del ple de juliol que
deia que en cas que hi hagués desacord, la consulta era obligada de fer. Afegeix que
a dia d’avui continua havent el compromís del ple de realitzar la consulta.
El tercer punt, referent a l’exclusió, diu que CIU ja es va manifestar i que sempre
han dit que si hi ha valors que perjudiquin a la immissió, és a dir a la salut de les
persones. Lamenta la manca de respecte que
que hi ha hagut sobre les preguntes de CIU
que es van fer a la Comissió de seguiment del complex funerari, atès que de les
trenta que van fer només s’han contestat les deu primeres i les altres s’han deixat
sobre la taula. I entenen que això ha sigut una manca
manca de respecte vers el seu grup
municipal que havia complert fil per randa amb el procediment que es va demanar.

Pel que fa a les preguntes que se’ls va contestar, se’ls va dir que hi havia situacions que no
corresponien als informes fets al que realment es
es demanava per salut de les persones i
afegeix que està clar que fins que no hi haguessin informes sobre immissió que diguessin
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que el risc per la salut de les persones era zero, CIU entenia que la situació més lògica era
d’excloure-ho.
Diu que donaran suport
port a la moció.
El Sr. Cusidó diu que la CEV volia fer una proposta en aquest sentit. Comenta que han
mirat la llei de contractes i que entenen que el canvi d’ubicació desvirtua l’objecte del
contracte i podria ser un motiu de la proposta que fan.
Diu que
ue la proposta que fa la CEV seria modificar la resolució del procés d’adjudicació del
complex funerari per manca d’ubicació idònia, la devolució del 700.000 € i dels
correspopnents interessos de demora des de l’u de juny de 2014 fins ara, a l’empresa
adjudicatària
dicatària i avaluar de nou la necessitat de l’equipament i la seva ubicació futura.
Afegeix que d’aquesta manera tots plegats adquiririen la responsabilitat d’aquest tema i
deixaria de ser determinant a les properes eleccions municipals.
La Sra. Julià diu que està d’acord en el que ha dit el Sr. Gil a la seva intervenció i anuncia
que votarà a favor d ela moció.
El Sr. Miralles,, en representació de la CUP, diu que en moltes de les qüestions que
plantejava la plataforma anti-crematori
anti
de les Oliveres, hi estan
stan d’acord.
Comenta que la CUP pensa que aquest complex , en tot el seu conjunt, no ha seguit uns
procediments que facin que la ciutadania pugui participar plenament i que hi ha hagut un
seguit de canvis d’última hora, en diferents plens, dels que no s’ha
s’ha fet partícip al poble.
Afegeix que en decisions que afecten a un servei públic bàsic, i que afecten a una
temporalitat de temps força llarga i amb un impacte econòmic cap a l’Ajuntament molt
forta, ja sigui pel volum d’ingressos que suposa o per les possibles
possibles despeses que generaria
el fet de revocar aquesta decisió de l’equip de govern,volen donar suport a la moció, per tal
que es revoqui l’acord i que hi hagi des de un inici una participació plena de tota la
ciutadania en el que ha de ser els nous serveis
serveis funeraris de Vilassar de dalt i com haurien
d’estructurar-se.
Manifesta que volen aclarir alguns dubtes de la declaració de l’equip de govern i referent al
que ha dit que es treballarà per què no es faci el forn crematori no per què hi hagi un
consens i pregunta amb qui es contarà per què hi hagi aquest consens i des de quin punt es
contarà per què les diferents forces polítiques o grups de pressió participin en aquest debat
i quins elements de debat són els que estaran en joc, només el forn crematori o el
e model de
serveis funeraris que creuen que és necessari per Vilassar de Dalt, per què la mort no és un
negoci.
El Sr. Gil que amb la transparència i la claredat,
clare at, des de l’inici les coses són molt més fàcils
i que la veritat compartida es fa molt més sòlida.
sòli
Entén que l’equip de govern es compromet a treballar de d’avui per què el forn crematori
surti d’aquest projecte.
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L’alcalde aclareix que la qüestió clau en la que hi ha consens i acord és que no existeix una
normativa catalana o europea que reguli aquet
aquet tipus d’activitat i que treballaran
jurídicament per no implantar el forn crematori en els nous serveis funeraris.
El Sr. Gil pregunta si pot comunicar a tots el signants que el consistori es compromet a no
implantar el forn crematori.
Manifesta que hi ha una licitació amb un contracte signat i que una cosa són les normatives
i l’altre els compromisos i les conseqüències d’aquests compromisos.
L’alcalde diu que no es votarà aquesta moció ja que s’ha de treballar la posició jurídica de
Vilassar de Dalt i fonamentar-la
fonamentar jurídicament al proper ple.
Anuncia que votaran en contra.
Puntualitza que des de que és alcalde no ha tingut cap tipus d’ajuda en cap sentit.
El Sr. Solà diu que entén l’equip de govern votarà en contra de la moció però farà els
esforços per què al proper ple pugui haver una moció en què tothom hi estigui d’acord.
Reitera que la posició de CIU en tot moment ha sigut d’ajudar, sobretot en el tema de la
tramitació urbanística i afegeix que per poder valorar correctament tot aquest projecte, tant
en el tema de la salut pública com en el de capacitat i ampliació del cementiri com en el
tema de números.
El Sr. Cusidó insisteix que la CEV no ha estat d’acord des del principi, s’han informat, han
participat en totes les reunions que s’han portat a terme i sempre han expressat la seva
opinió.
Diu que ha fet una proposta de modificació dels tres punts.
L’alcalde sotmet la moció a votació i es rebutja per 4 vots a favor dels regidors de CIU,
CEV i PP i 8 vots en contra dels regidors del GEVD, OXV, ERC, PSC i regidor no adscrit.
7.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
A continuació ess dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de desembre que van del número D2014AJUN001174 al D2014AJUN001263
la relació
ció dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2014AJUN001174
D2014AJUN001175

01/12/2014
Rafart.
01/12/2014

Festa d'aniversari infantil a la Pèrgola de Can
Reclamació de responsabilitat patrimonial.
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D2014AJUN001176
D2014AJUN001177
D2014AJUN001178

D2014AJUN001179
D2014AJUN001180
D2014AJUN001181
D2014AJUN001182
D2014AJUN001183
D2014AJUN001184
D2014AJUN001185

D2014AJUN001186
D2014AJUN001187
D2014AJUN001188
D2014AJUN001189
D2014AJUN001190

D2014AJUN001191

D2014AJUN001192
D2014AJUN001193
D2014AJUN001194

D2014AJUN001195
D2014AJUN001196
D2014AJUN001197
D2014AJUN001198

01/12/2014
Resolució arxiu expts. relació 14054267
01/12/2014
Procediment sancionador derivat d'una infracció de
l'ordenança de tinença d'animals.
01/12/2014
Procediment sancionador derivat d'una infracció de
la llei 50/1999, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencilamente Peligrosos.
01/12/2014
Declaració del cost real d'execució material d'obres.
OMEN2014000059
01/12/2014
Designació de representació processal.
02/12/2014
Reclamació de responsabilitat patrimonial.
02/12/2014
Declaració cost real obres OMAJ2011000004
02/12/2014
Aprovar un pagament a justificar per finançar
despeses del casal de dia.
02/12/2014
Abonament de la part pagada de mes de l'IBI 2013
02/12/2014
Adjudicació dels subministrament de les màquines
de la sala de fitness de la Piscina Municipal i el gimnàs del pavelló de
Vilassar de Dalt.
02/12/2014
Llicència d'obres menors per substitució de
baixants en mal estat al pati de llums del Pg. Lloberas, 8
02/12/2014
Llicència d'obres menors per arranjament
patologies parquing Camí de Mataró 79-113
02/12/2014
Llicència d'obres menors per rebaixar rampa del
garatge al c/ Quintana, 14
02/12/2014
Llicència d'obres menors per canvi de banyera per
plat de dutxa al Camí de Mataró, 1 esc. B. 1r. 2a.
03/12/2014
Resolució del procedimentt disciplinari incoat per
Decret d’Alcaldia número 615, de 18 de juny de 2014, al Senyor
Josep Lluís Vargas Gómez, Inspector en cap de la Policia Local de
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
03/12/2014
Resolució del procediment disciplinari incoat per
Decret d’Alcaldia, número 775 de 7 d’agost de 2014, al Senyor Josep
Lluís Vargas Gómez, Inspector de la Policia Local de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt.
03/12/2014
Aprovació expedient i apertura del procediment
d'adjudicació del contracte de subminis-trament
trament d'una màquina
carregadora per a la Brigada Municipal.
03/12/2014
Autorització al Consorci del Centre Teatral i Cultural
la Massa per a la seva adhesió al circuit de l'ODA.
03/12/2014
Resolució
ució de l'expedient contradictori sobre
l'aplicació del plec de clàusules econòmiques i administratives
particulars de la concessió demanial per a l'explotació dels serveis de
restaurant-bar del poliesportiu municipal.
03/12/2014
03/12/2014
Decret aprovació liquidació definitiva i devolució
ingressos indeguts
04/12/2014
Ratificació de suspensió cautelar i immediata
d'obres sense llicència al c/ Rafael CAsanova, 24 bx.
04/12/2014
Contractació
ontractació de cuinera, en règim laboral temporal,
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D2014AJUN001199
D2014AJUN001200
D2014AJUN001201
D2014AJUN001202
D2014AJUN001203
D2014AJUN001204

D2014AJUN001205
D2014AJUN001206

D2014AJUN001207

D2014AJUN001208
D2014AJUN001209
D2014AJUN001210
D2014AJUN001211

D2014AJUN001212
D2014AJUN001213
D2014AJUN001214
D2014AJUN001215
D2014AJUN001216
D2014AJUN001217

D2014AJUN001218
D2014AJUN001219

per substitució.
04/12/2014
Aplicar d'ofici la prescripció de la liquidació d'IBI de
l'exercici 2010 del c/ murillo, 17 1r Porta B.
04/12/2014
Devolució taxa retirada vehicle
cle
04/12/2014
Ajornament del pagament de l'impost sobre
l'increment del valor.
04/12/2014
Devolució de l'executiva corresponent a la
liquidació per obertura d'establiment.
04/12/2014
Bonificació de l'IBI per ser familia nombrosa.
04/12/2014
Resolució de l'expedient contradictori sobre
l'aplicació del plec de clàusules econòmiques i administratives
particulars de la concessió demanial per a l'explotació dels serveis de
restaurant-bar del poliesportiu municipal.
04/12/2014
Arxiu expedient de procediment de restabliment de
la legalitat urbanística alterada al c/ Pius XII, 19.
04/12/2014
Requeriment de presentació de documentació per a
l'adjudicació del contracte
acte de serveis de manteniment i reparació de la
via pública, espais públics i edificis municipals de Vilassar de Dalt.
04/12/2014
Aprovació expedient i apertura del procediment
d'adjudicació del contracte de subminis-trament
trament d'una màquina
carregadora per a la Brigada Municipal.
04/12/2014
Aprovar la relació de bestreta C00112 i C00113 de
Serveis Socials.
04/12/2014
Aprovar la relació I00889 d'operacions de
l'Ajuntament.
04/12/2014
Aprovarr la relació C00172 de bestreta de Serveis
Tècnics.
04/12/2014
Aprovació del Contracte per la subcontractació de
la docència amb empresa externa especialitzada-Associació
especialitzada
Diomira-Escola
Escola Traç i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a accions
accion
formatives
05/12/2014
Pròrroga del contracte de servei d'assessorament
jurídic en matèries puntuals.
05/12/2014
Serveis extraordinaris i plusos Policia Local mes
novembre 2014.
05/12/2014
Anul·lacio Decret
cret D2014AJUN001204.
10/12/2014
Devolució fiança
gestió de residus
expt.
OMAJ2013000012
10/12/2014
Cessió material per festival de Nadal al Pavelló el
dia 20/12/2014
10/12/2014
Adjudicació contracte menor de l'estudi per
l'actualització de l'inventari de béns i drets de l'ajuntament de Vilassar
de Dalt.
10/12/2014
Llicència d'obres per obrir rasa per substitució
d'una vàlvula de l'escomesa de gas al c/ Ignasi de Bufala, s/n.
10/12/2014
Adjudicació del contracte de serveis de
manteniment i reparació de la via pública, espais públics i edificis
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D2014AJUN001220
D2014AJUN001221
D2014AJUN001222
D2014AJUN001223
D2014AJUN001224
D2014AJUN001225
D2014AJUN001226

D2014AJUN001227
D2014AJUN001228
D2014AJUN001229

D2014AJUN001230
D2014AJUN001231
D2014AJUN001232

D2014AJUN001233
D2014AJUN001234
D2014AJUN001235
D2014AJUN001236
D2014AJUN001237

D2014AJUN001238
D2014AJUN001239
D2014AJUN001240
D2014AJUN001241
D2014AJUN001242

municipals de Vilassar de Dalt.
10/12/2014
Instància del dia 28 d'octubre de 2014 del Sr. Josep
Lluís Vargas Gómez
10/12/2014
Festa d'aniversari infantil a la Pèrgola de Can
Rafart.
10/12/2014
Aprovació de la relació intervenció I00898 i I00899
10/12/2014
Aprovació relació intervenció I00894, I00895,
I00896 i I00897
10/12/2014
Aprovació relació intervenció I00890, I00891,
I00892 I I00893
11/12/2014
Arxiu de suspensió cautelar i immediata d'obres
sense llicència al polígon 6 parcel·la 60 de Vilassar de Dalt
12/12/2014
Aprovació de la llista definitiva d'admesos i
exclosos i convocatòria dels aspirants del procés selectiu de tècnics
auxiliars de bibliologia per a la creació d'una bossa per a cobrir
possibles vacants i substitucions.
12/12/2014
Adjudicació
del
subministrament
d'una
fotocopiadora per als usuaris de la Biblioteca Municipal, mitjançant el
pagament per rènting.
12/12/2014
Pagament de serveis extraordinaris a personal del
pavelló de novembre de 2014.
12/12/2014
Requeriment del pagament de la garantia definitiva
de l'adjudicació del projecte "Obres del projecte de millora de
pavimentació de vials"
12/12/2014
Assumpció de les despeses de representació
processal en el Procediment Diligències
ncies Prèvies 2479/2014 Secció 3.
12/12/2014
Anul·lació del decret D2014AJUN001192.
15/12/2014
Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària
anomenat "Urbanització del sistema d'espais lliures i zona verda del
sector de can Nolla"
15/12/2014
Manifestar la conformitat amb l'autorització d'una
comissió de serveis al titular de la secretaria de l'Ajuntament.
17/12/2014
Aprovar la relació I00900 d'operacions de
l'Ajuntament.
17/12/2014
Cessió material per utilitzar a la Festa de Nadal al
gimnàs de l'escola els dies 18,19 i 22 de desembre.
17/12/2014
Compensació de deutes
17/12/2014
Modificació del pressupost de l'Ajuntament per
l'exercici 2014,, per transferència de crèdit entre partides. Expedient
de modificació número 40_2014.
17/12/2014
Sobre petició d'autorització per poder entrar en
domicili de la casa del carrer Artail, 1.
17/12/2014
Expedient 43 de modificació
cació del pressupost de
l'exercici de 2014 per generació de crèdit per augment dels ingressos.
17/12/2014
Anul.lació de drets reconeguts com a conseqüència
de l'execució de l'Acord del Ple de l'Ajuntament de data 30 d'octubre
de 2014.
17/12/2014
Aprovar la relació I00901 d'operacions
d'intervenció.
17/12/2014
Resposta al.legacions al procediment de
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D2014AJUN001243
D2014AJUN001244
D2014AJUN001245
D2014AJUN001246
D2014AJUN001247
D2014AJUN001248

D2014AJUN001249
D2014AJUN001250
D2014AJUN001251
D2014AJUN001252
D2014AJUN001253
D2014AJUN001254
D2014AJUN001255
D2014AJUN001256

D2014AJUN001257
D2014AJUN001258
D2014AJUN001259
D2014AJUN001260
D2014AJUN001261
D2014AJUN001262
D2014AJUN001263

comprovació limitada i requeriment de documentació.
PCLO2014000017.
18/12/2014
Expedient 46_2014
014 de modificació del pressupost
prorrogat per transferència de crèdit entre partides.
18/12/2014
Expedient 45 de modificació del pressupost de
l'exercici de 2014 per generació de crèdit.
18/12/2014
Modificació del pressupost per l'exercici 2014 per
suplement de crèdit. Expedient de modificació número 44.
18/12/2014
Aprovar els padrons i liquidacions incloses en els
càrrecs generats en el mes de novembre de 2014.
18/12/2014
Llicènciaa d'bres menors per canvi de sanitaris al c/
Sant Josep Oriol, 18 bx. 01
18/12/2014
Llicència d'obres menors per la reparació i
conservació de 25m de tancament interior del jardi amb tela metàl·lica
i bruc.
18/12/2014
Llicència
ència d'obres menors per canviar les rajoles de
la cuina al Pg. Lloberas, 5 2n.
18/12/2014
Llicència d'obres menors per reformar la cuina al c/
Manuel Moreno, 139.
18/12/2014
Concessió d'un préstec a curt termini al Consorci
Consor
del Centre Teatral i Cultural "La Massa", per import de 12.000 ¿.
22/12/2014
Requeriment del pagament de la garantia definitiva
i anuncis de l'adjudicació dels contractes d'assegurances
corresponents al Lot A i
22/12/2014
Adjudicació contracte llicències software Microsoft.
22/12/2014
Pròrroga del Pressupost General de l'Ajuntament
de Vilassar de Dalt de 2014 per a 2015.
22/12/2014
Vacances de Nadal 2014-2015
2015
23/12/2014
Adjudicació contracte menor de serveis de redacció
i tramitació del Projecte bàsic, executiu i direcció obres nau vella Can
Manyer.
23/12/2014
Bestreta de nòmina.
23/12/2014
Bestreta de nòmina.
23/12/2014
Bestreta de nòmina.
23/12/2014
Aprovar la relació de bestreta de Serveis Tècnics
C00173.
23/12/2014
Aprovar les relacions de bestreta de Serveis
Socials C00114, C00115 i C00116.
23/12/2014
Aprovar les relacions
cions de bestreta de tresoreria
C00080 i C00079
29/12/2014
autoritzacio festa de Cap d'any

A continuació ess dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de desembre que van del número D2014TEAT000024 al D2014TEAT000026
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
29

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

D2014TEAT000024
D2014TEAT000025
D2014TEAT000026

01/12/2014
Aprovar la relació C00034 de bestreta de La
Massa.
02/12/2014
Aprovar la relació
elació I00150 d'operacions de la Massa.
16/12/2014
Adhesió al Protocol d'adhesió al Circuit de la Xarxa
d'Espais Escènics Municipals de l'Area de Presidència de la
Diputació, per al període 2015-2018.

A continuació ess dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de desembre que van del número D2014MUSE000041
al
D2014MUSE000044 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els
regidors han pogut consultar.
D2014MUSE000041
D2014MUSE000042
D2014MUSE000043
D2014MUSE000044

02/12/2014
Aprovar la relació I00153 d'operacions del Museu.
18/12/2014
Modificació del pressupost del Museu per l'exercici
2014, per transferència de crèdit entre partides. Expedient de
modificació número 8_2014.
23/12/2014
Aprovar la relació C00094 de bestreta del Museu.
29/12/2014
Contractació temporal de conserge del Museu Arxiu
Municipal.

A continuació ess dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de desembre que van del número D2014EMIS000017 la relació dels quals
va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut consultar.
D2014EMIS000017

02/12/2014
Aprovar la relació I00004 d'operacions de
l'Emissora Municipal

8.- Precs i preguntes.
Torn de precs
Ell Sr. Solà recorda que encara queden preguntes que van formular
lar en altres sessions
pendents de resposta.
També fa esment a l’informe de la defensora, que encara no s’ha presentat.
A continuació formula els precs/preguntes
prec
següents:
1. Emprenedoria. Demana informació sobre quines han estat les iniciatives dutes a
terme des de Viserma en aquest camp des de que se li va encomanar aquesta tasca.
També pregunta sobre la qüestió de l’habitatge i les polítiques socials.
2. Pla de Joventut. Li pregunta al regidor que com s’està seguint aquest Pla i sobre la
fase en què es troba el tema de la masoveria jove.
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3. Informe econòmic. Demana informació sobre el valor de les inversions reals fetes
l’any 2014.
El Sr. Oliva li demana al Sr. Solà que presenti un escrit per recordar quines són les
qüestions que segons ells encara estan pendents de contestar.
En relació al tema de l’emprenedoria el Sr. Oliva contesta que s’ha redactat un projecte,
que s’ha signat un conveni amb SORLI en relació
relació a l’ús de la part de dalt del mercat i que
també s’ha fet un conveni amb Tecnocampus.
Explica que es va demanar una subvenció a la Diputació l’any 2014 i que va ser denegada,
però que aquest any s’ha tornat a sol·licitar per al viver d’empreses.
Pel que fa al tema de les inversions de 2014 diu que el pressupost tramitat ja ho indicava, i
que ara s’està redactant la liquidació.
El Sr. Carmona contesta pel que fa al Pla de Joventut i diu que quan va assumir la
regidoria es va proposar que des del Consell
Consell es reactivessin nous projectes.
El Sr. Solà pregunta que qui ha signat el conveni amb SORLI i el Sr. Oliva li contesta que
ha estat a tres bandes: Ajuntament, Viserma i SORLI.
El Sr. Solà demana que s’avancin dades sobre inversions i diu que farà arribar
arr
a
l’Ajuntament una relació amb les qüestions pendents.
El Sr. Cusidó fa notar que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents:
•

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

•

També diu que manca que se’ls lliurin certificats
rtificats de les mesures correctores que
condicionaven la llicencia d’activitats del complex esportiu, hotel i aparcament al
carrer Lluís Jordà i Cardona del sector de Can Nolla en aspectes
spectes tan 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,
plagues a banda de presentar una
assegurança de responsabilitat civil i de corroborar si la instal·lació disposava dels
serveis bàsics d’aigua, llum i serveis per l’obertura. Fa notar que a data d’avui
encara no se’lss han facilitat els informes requerits.
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•

Del Ple passat, diu que manca la resposta del Sr. Adell, que es va comprometre a
revisar les queixes en referència a la taxa d’escombraries de l’ordenança núm. 8,
pel fet de les bonificacions recollides a l’art 5.5, que hi havia una presa d’acord
errònia que
ue provocava indefensió en haver canviat els paràmetres de la bonificació
per increment del nombre d’aportacions anuals d’un any ja finalitzat i sense haver
informat a la ciutadania. També diu que falta que se’ls confirmi
confirm si s’ha mirat la
informació que consta
nsta all web i l’ordenança, referida al màxim de quilos de poda
permesos sense cost.

A continuació formula els precs següents:
1. Reixes
eixes de la canalització d’aigües de la Riera de Targa.
Targa Exposa que fan molt de
soroll quan passen els vehicles i que s’accentuaa quan hi passen els autobusos de
l’empresa de transport a gran velocitat. Explica que això
ixò es produeix perquè no es
revisen periòdicament les juntes de les reixes, aquestes es deterioren i es produeix
el contacte de ferro amb ferro que provoca aquest efecte
efecte de contaminació acústica i
conseqüent molèstia pels veïns de la Riera. Fa notar que ell cost de la reparació no
és inassolible,
assolible, ni complexe,
complex per la qual cosa demanen com a prec que es procedeixi
en breu a la reparació de les esmentades
esmenta
reixes i, de pas, que es demani oficialment
a l’empresa de transport que moderi la velocitat dels seus vehicles dins del terme
urbà.
PP
2. Obres PP12. Comenta que darrerament, s’estan obrint rasants en el sector del PP12, que pot ser que siguin per resoldre el tema de l’electrificació
l’electrificació i que precisament
d’aquest tema, darrerament l’alcalde s’està entrevistant amb els propietaris del
sector i els explica
ca que les obres estan parcialment recepcionades des del
15/11/2012, i els lliura un escrit al respecte, signat per l’alcalde
l’ lcalde i el Sr. Oliva com a
vice-president
president de Viserma, en el qual diuen que tot està fet i que només falta treure
una torre elèctrica i posar la línea de mitja tensió i que tot són
s n flors i violes... I diu
que entenen que això és faltar a la veritat perquè recepcion
ecepcionar una obra
l’administració i els propietaris vol dir que està totalment acabada, que és apta per
desenvolupar activitat i que gaudeix de tots els permisos i instal·lacions i s’han
realitzat tots els tràmits urbanístics, de serveis i administratius corresponents.
corresp
Ressalta que la crua realitat és que si es va al sector es pot veure que és un gran
abocador, que les parcel·les no estan delimitades, que la zona verda que en el seu
moment va ser enjardinada dues vegades
vega
està abandonada, que els arbres i el rec
automàtic sónn testimonials del passat, que el cablejat públic està en un estat
lamentable, i que l’abandonament del sector és evident... Demanen com a prec, que
s’expliqui si això es pensa resoldre, si realment s’hi està actuant i qui aporta els
diners per sufragar l’obra.
3. Adjudicació obres pavimentació. Comenta que han vist en el decret 9 del
12/1/2015, que s’han adjudicat les obres del projecte de millores de pavimentació a
una empresa concreta, i que el procediment d’adjudicació de les obres, ha estat
esta un
procés negociat sense publicitat per comptes d’un concurs públic, que entenen
entene que
seria el més apropiat. Afegeix que, precisament
recisament aquest projecte que puja 165.000€,
165.000
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conté les obres d’asfaltat del camí de la Costa, com a continuació de la Riera
Salvet, quee legalment han de pagar els propietaris dels sectors urbanístics a
desenvolupar com Matagalls, Les Ginesteres, Can Villà i el Castell, però que
d’aquesta manera
ra el cost es carrega
c
a les arques municipals i ho han de pagar les
vilassarenques i vilassarencs.
vilassarencs Demanen
en com a prec que s’expliqui si aquests diners
provenen de l’adjudicació del complex funerari, i per què no es repercuteix aquest
cost als sectors urbanístics a qui pertoca, sabent
saben que a més se’ls han atorgat
llicencies provisional de restauració i serveis al Castell i a les Ginesteres i que han
utilitzat aquest vial com a connexió bàsica del projecte per atorgar-les-hi
atorgar
la
llicència.
La Sra. Ninet respon en relació al tema de les reixes i diu que és cert que fan soroll però
que no és per mancaa de manteniment.
Explica que s’ha fet la prova de canviar el marc en alguna reixa i que s’ha de veure si
funciona per anar canviant--les.
El Sr. Cusidó insisteix en què es poden buscar solucions perquè el soroll ve provocat pel
contacte ferro amb ferro.
El Sr. Oliva,, en relació al tema del PP12 diu que el remet al que ja ha explicat quan s’ha
tractat abans el tema del PP12.
Respecte al tema de la pavimentació es respon que el procediment que s’ha seguit en
relació a la licitació s’ajusta a la legalitat.

Torn de preguntes
El Sr. Cusidó recorda que hi ha temes pendents d’altres plens, que són els següents:
següents
•

Dels plens
lens anteriors, 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, respecte
respect a la restitució de la infracció
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€
240.000 respectivament.

•

Del Ple d’octubre diu que han vist que s’han reprès 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 que, això no obstant, encara queda pendent la reparació del
paviment
ment pels arrels dels arbres que ja es va reparar sense èxit fa un any.

•

També diu que se’ls deu el llistat detallat amb l’import de les factures de les
despeses realitzades amb la tarja VISA de l’alcalde
l’ lcalde des del 2011 fins ara i si algun
altre regidora o regidor
egidor també en disposa.
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•

Reclama que no se’ls ha dit res referent a si estan solucionades les queixes veïnals
de les usuàries de Can Rafart referents a que els dijous a la tarda, a què s’assegurin
d’obrir la porta lateral
teral del Parc per facilitar l’accés dee persones amb mobilitat
reduïda que te aparcament reservat a tocar del recinte.

•

Finalment recorda que no s’ha contestat si s’han fet podar les branques dels
eucaliptus de l’Ajuntament, que embossen els desaigües del terrat amb fulles i
granes d’una veïna del carrer Del Mercat.

Destaca que laa majoria de temes que van recordant cada Ple, sónn coses senzilles, que tenen
un cost reduït i que es poden resoldre, però manca voluntat de fer-ho.

El Sr. Cusidó a continuació formula les preguntes següents:
1. Talls emissora ràdio. Explica que darrerament l’emissora municipal no s’escolta
gaire bé a molts punts del terme municipal, que pateix talls, i que en determinats
sectors queda sobreposada a altres emissores dels pobles del voltant. La pregunta és
si s’està al corrent de problemes tècnics i de les queixes dels usuaris, i si en breu es
podrà restablir la normalitat del servei.
2. Talls subministrament elèctric a Les Oliveres i al Torrent del Blanqueig.
Exposa que faa uns quants mesos que a Les Oliveres i al Torrent del Blanqueig es
produeixen freqüentment talls de subministrament elèctric en l’enllumenat públic
de carrers i vials. La pregunta
pre
és per quin motiu es produeix, si es pensa reparar i en
quant de temps pot estar resolt.
3. Pancartes plataformes anticrematori.
anticrematori Diu que les
es diferents plataformes antianti
crematori per mostrar i fer evident el seu posicionament contrari a la instal·lació,
van col·locar un seguit de pancartes a diferents punts del municipi, que
habitualment sónn utilitzats per la ciutadania per aquesta finalitat publicitària.
Comenta que sembla
embla ser que després del ple de desembre
desem
l’equip de govern va
ordenar la retirada d’aquestes pancartes abans de festes. La pregunta és si es van
retirar, si s’han destruït, per què es van retirar, i per què no s’han retornat als seus
propietaris. I diu que, en tot cas, si s’han destruït, que es restitueixi el valor de les
mateixes per responsabilitat patrimonial de l’administració.

El Sr. Oliva,, en relació al tema de l’informe sobre presumptes responsabilitats
responsa
en temes
urbanístics, diu que l’informe està pendent de la Diputació i que haurà de reprendre el tema
el nou secretari.
Pel que fa al tema de la Visa diu que els detalls de la despeses es podrà veure a la
liquidació del pressupost.
espon en relació a l’emissora i diu que hi ha hagut problemes per canvis a la
El Sr. Yelo respon
Telefonia, que podien afectar a les emissions radiofòniques, i afegeix que, si d’aquí a un
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temps segueix rebent-se
se el senyal malament, que la gent hauria d’informar sobre aquest fet
per prendre les mesures adients.
El Sr. Oliva,, respecte a les pancartes, diu que es van retirar dues pancartes
cartes que es trobaven
en equipaments públics i que es troben a l’Ajuntament a disposició dels propietaris.
L’alcalde afegeix que la Sra. Corominas
Corominas ha manifestat que vindrà ella personalment a
recollir-les.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
secret
n’estenc
la present acta.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist-i-plau
[Firma02-01]
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