Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 3/2016

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
ORDINÀRIA
25 de febrer de 2016.
2016
de les 20:00h.
20:00 a les 23:15h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

Xavier Godàs Pérez
Pau Morales Romero
Benet Oliva Ricós
Paula Lloret Puig
Maria Lluïsa Ruhí Planas
Josep Carlos Babot
Carola Llauró Sastre
Joan Alfons Cusidó Macià
Francesc Xavier Garrigóss Roca
Teia Àlvarez Pons de Vall
Enric Miralles Mestres
Gemma Maria Martín-Moreno
Moreno García
Garc
Maria Àngels
ngels Bosch Mauri
Secretari

Bernat Calvo Catala

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 26 de novembre de 2015, 22 de
desembre de 2015 i 28 de gener de 2016.
2. Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
3. Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana
4. Aprovació Inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Vilassar de Dalt, sobre la regulació de l'activitat de càmping a la clau de zona
agrícola i la seva ubicació per a la implantació d'aquest ús.
5. Inadmissió del recurs de reposició interposat contra l'acord d'aprovació definitiva del
PAM.
6. Resolució d'al·legacionss i aprovació definitiva de l'establiment del servei públic de
recollida i transport de residus sòlids urbans en règim de lliure concurrència.
7. Aprovació inicial del Conveni sobre el Festival Revela't amb l'Associació Espai Foto.
8. Modificació de l'Acordd regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del
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personal al servei de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni
regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de
l'Ajuntament
ent de Vilassar de Dalt (personal laboral).
9. Adhesió i aplicació de la DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
10. Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre el deute de la Generalitat als
ajuntaments.
11. Moció del grup municipal de CIU en reconeixement
reconeixement a la tasca cultural i política
portada a terme per la Muriel Casals i Couturier al capdavant del procés independentista
català i al servei d'aquest país.
12. Donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre de 2015.
13. Donar compte de l'informe
orme de seguiment i avaluació del Pla d'Ajust a 31 de desembre
de 2015.
14. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
15. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 26 de novembre de 2015, 22 de
desembre de 2015 i 28 de gener de 2016.

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària de 26
de novembre de 2015, de la sessió ordinària de 22 de desembre de 2015 i 28 de gener de
2016.
El Sr. Cusidó diu que a l’acta
cta de 26 de novembre de 2015 té l’esmena següent:
-

A la pàgina 9, a baix de tor posa ARSAL però ha de ser LRSAL.

A l’acta de desembre diu que a la pàgina 5 torna a posar ARSAL i s’ha de modificar i que
a les pàgines 37, 38 i 39, els precs i preguntes corresponen
corresponen a l’anterior ple de novembre.
Referent a la del 28 de gener diu que hi ha les esmenes següents:
-

-

A la pàgina 5 a dalt de tot a la tercera frase hi diu RSAL i també s’ha de canviar
per LRSAL.
Al sisè paràgraf de la mateixa pàgina hi manca un tros
tros i després de “realment”, hi
faltaria afegir: “ i així en cas de que no funcionés l’opció de gestió directa per
metria....” per què sinó, no té sentit.
En el següent paràgraf on diu “insisteix en que”, hauria de dir “ insisteix en que
amb la proposta...”
Al mateix paràgraf a la última frase, després de responsabilitats s’hauria d’afegir:
“per l’ajuntament”.

La Sra. Àlvarez diu que a l’acta de novembre a la pàgina 30 falta una frase que va dir la
CUP, en el fragment de puntualitzar que el 21 % d’IVA en cultura,
cultura, demana que s’afegeixi
que la CUP no és de la Caixa, sinó de Banca ètica.
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Referent al ple de desembre diu que a la pàgina 7, demana que al quart paràgraf començant
per baix s’afegeixi que :” tot i això manifesten la seva alegria per què es pot preveure
preve
a les
ordenances fiscals, per què tant aviat com aquesta situació es desbloquegi, la mesura sigui
aplicable a Vilassar.”
El Sr. Oliva proposa que quedi pendent d’aprovació l’acta de desembre.
L’alcalde sotmet les actes a aprovació i s’aproven la de novembre
novembre de 2015 i gener 2016 per
unanimitat.

2.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000027

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal
Relació de fets

1. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt precisa d’una posada al dia del seu Reglament
Orgànic Municipal, per aquets motiu s’ha elaborat un nou ROM.
2. Vist l’informe de Secretaria.
Fonaments de dret

1. Llei 30/1992 de Règim Jurídic i procediment administratiu comú
2. Arts. 22.2.d, 47 i 49 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local
3. Art. 178 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. Art. 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals

Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal que consta a
l’expedient.
2. Sotmetre a informació pública i audiència, per un termini mínim de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya,
Catalunya en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
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taulell d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
presentar reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini,
termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.

El Sr. Morales diu que amb la proposta que es posa sobre la taula es comença el procés de
modificació del Reglament Orgànic Municipal, el document que regula l’organització
interna i el règim jurídic dels òrgans municipals, l’estatut dels seus membres i les línies
marc dels drets d’informació i participació ciutadana.
Comenta que amb la implementació de la llei de transparència calia adaptar-hi
adaptar
alguns
aspectes i que tal com s’havia anunciat al Pla d’Actuació Municipal, aprovat per
unanimitat al passat desembre, s’ha aprofitat per incloure-hi
incloure hi diverses modificacions que
persegueixen uns objectius de major obertura, modernització, aprofundiment democràtic i
simplificació administrativa.
Manifesta que essencialment, més enllà dels canvis en el format i de l’actualització de la
terminologia, s’incideix en els aspectes següents:
següe
-

Agilització dels
els plens.
plens Diu que ja no caldrà que el senyor secretari llegeixi a cada
punt
nt el text complert de la moció, es facilita la intervenció ciutadana, s’obre la
possibilitat d’elaborar videoactes dels plens cosa que a més d’afegir una eina de
comunicació envers la ciutadania també simplificaria les gestions administratives, i
s’afegeix un element més de discussió, la figura de l’informe, a través del qual els
regidors que tenen delegacions exposarien i sotmetrien a debat periòdicament algun
dels
ls projectes de la seva àrea realitzats o en desenvolupament. Afegeix que també
s’introdueixen mesures per concentrar en un de sol el debat sobre temes similars o
facilitar que les entitats i associacions puguin presentar propostes.

-

Junta de Govern Local i comissió executiva. Diu que s’obre la possibilitat de
convocar a la Junta de Govern Local tots els regidors, també els de l’oposició, i es
formalitza el que ja es fa des del juny: la publicació d’un extracte de l’acta – que
compleix amb la normativa de protecció de dades – al web municipal. Per altra
banda, diu que el nou ROM també contempla la comissió executiva, òrgan format
per les tinences d’alcaldia i els caps d’àrea d’assessorament de l’Alcaldia en el seu
dia a dia.

-

Transparència. Diu que a partir
tir de l’aprovació d’aquestes modificacions s’haurà
de generar un nou model de formulari que, respectant la protecció de dades i els
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drets personals de tots els membres de la corporació, permeti publicar les
declaracions d’interessos, béns i activitats.
-

Participació ciutadana. Diu que s’actualitzen
’actualitzen les línies marc del conjunt
d’iniciatives de participació ciutadana, deixant les qüestions concretes a mans del
reglament de participació que després se’n parlarà. Per últim, posa la base per
actualitzar formalment
malment el registre d’entitats i associacions municipals.

Puntualitza que prèviament a la Comissió Informativa de dijous passat ja es va parlar amb
el conjunt de grups municipals sobre el contingut del document i la voluntat de l’equip de
govern d’integrar les aportacions positives a l’articulat del ROM, amb l’aspiració
d’aconseguir el màxim de consens en l’aprovació del reglament. Creuen que el conjunt de
modificacions són en una línia positiva i necessària de modernització i aprofundiment
democràtic.
El Sr. Cusidó diu que ja van votar en contra a la Comissió Informativa per les formes, ja
que un document tan bàsic pel municipi, normalment es crea una comissió d’estudi per tal
de treballar amb antelació per tal que vagi al ple amb el màxim consens
consen possible. Afegeix
que el consens és bo i que aquí no es fa,
fa per què es nota la majoria absoluta i li diu a
l’alcalde que les majories absolutes no són bones i que amb diàleg i predisposició es podria
estalviar recursos, al·legacions i alleugerir els processos
proc
administratius.
A més diu que els ha sorgit algun dubte, ja que la còpia de l’expedient ho havia remarcat
molt la moció de censura. Anuncia que ho revisaran i que posaran al·legacions.
Tenen el dubte des de la comissió Informativa que,
que si s’abstenen no saben si poden
interposar al·legacions. Diu que davant el dubte votaran en contra de les mocions per poder
presentar al·legacions.
Pel que fa al que ha dit el Sr. Morales que no es llegiran les mocions al Ple, pregunta que la
gent que escolta des de casa
casa de que se n’assabentarà si no sap que és el que s’està tractant.
Comenta que hi ha una tradició a Vilassar i que està molt bé adaptar-ho
adaptar
a les noves
tecnologies, però que retallar tot això és anar en contra de la transparència i que la gent ho
entengui des
es de casa o pugui estar més al dia del que s’està parlant a les sessions de ple.
Anuncia que votaran en contra i que posaran al·legacions en temps i forma.
El secretari municipal aclareix que a l’aprovació inicial no hi ha problema el sentit de la
votació
ió i que presentar al·legacions és possible tant si es vota a favor, en contra o
abstenció, però que el que es va parlar a la comissió Informativa era que si els terminis per
interposar al·legacions per part dels regidors contaven des de la data del ple o des de la
data de la publicació oficial.
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Puntualitza que es poden presentar al·legacions encara que s’hagi votat en contra de
l’aprovació inicial, és a l’aprovació definitiva si es vol interposar un recurs de reposició
que s’exigeix que s’hagi votat en contra
con de la moció.

cial que avui es porta al
El Sr. Miralles diu que des de la CUP entenen que l'aprovació inicial
ple, del Reglament Orgànic Municipal obre una oportunitat per aconseguir que la llei de
referència que ordena el funcionament de l'ajuntament i a la vegada regula la relació de la
ciutadania amb l'administració, serveixi per aconseguir
aconseguir radicalitzar la democràcia que a
Vilassar es practica, però que cal avançar cap a un poble democràtic, transparent,
participatiu i amb hàbits comunitaris.
Comenta que llegint
int el ROM d'es d'una perspectiva
p spectiva crítica i constructiva han observat
vàries coses:

Manifesta que aquest
quest govern d'ARA Vilassar sempre ha tingut per bandera la participació
ciutadana, pel que fa en els processos de presa de decisions, l'accés a la informació, al
control de la gestió dels recursos i de les polítiques publiques i que no queden reflectits en
aquest nou ROM. Entenen aquesta proposta com una actualització que adapta l'estructura
de l'ajuntament, a la nova llei de transparència i a la satisfacció de les seves necessitats,
més enllà de trencar amb una dinàmica reglamentista.
reglament
Puntualitza que la CUP no està d’acord en el següent:

- Que
ue es limiti el temps d'intervenció dels regidors ja que tothom ha de tenir el temps que
necessiti per poder expressar les seves opinions.
- I en segon lloc que s'inverteixi l'ordre d'intervenció
d'intervenció dels Grups Municipals de l'oposició.
Afegeix que arriben a la conclusió que la voluntat de l'equip de govern amb aquestes
mesures, és condicionar el control que l'oposició fa a l'equip de govern.
Comenta que en aquest nou ROM hi ha un punt on diu que "la convocatòria de la comissió
informativa correspon a l’alcalde o al president de la Comissió i en l’ordre del dia només
es podran incloure els dictàmens els expedients íntegres". Puntualitza que això
a
a dia d'avui
no està passant i dificulta molt als
als i les regidores treballar i discutir les propostes que es
porten al Ple.

Diu que ell ROM és com la constitució d'un nou Estat, una eina de gran importància
política i jurídica per Vilassar que necessita obligatòriament d'un ampli consens no només
del conjunt dels membres del Ple municipal, si no de tota aquella gent del poble que
hagués volgut participar en el procés d'elaboració. Manifesta que aquest ROM el porten
fet, i que l'única opció que tenen els regidors, és votar-hi a favor o en contra i fer-hi
fer
al·legacions. Afegeix que la CUP no enten la participació d'aquesta manera.
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Comenta que des de la CUP tenen moltes coses més a dir-hi però afegeix que presentaran
al·legacions i esperaran que la resta de grups municipals comparteixin la necessitat
d'elaborar
borar un ROM que, més enllà de regular el bon funcionament intern de l'ajuntament
permeti un major acostament de l'administració a la ciutadania.
Anuncia que votaran en contra de la moció.

La Sra. Martin-Moreno diu que votarà en contra de la moció perquè
perquè hi ha coses en les que
estan molt en contra i presentaran al·legacions.
Pregunta per què si el ple s’està desenvolupant bé tots aquest mesos, s’ha de canviar
l’ordre d’intervenció.
Comenta que els únics que tenen la informació del ple són els regidors i si el secretari no
llegeix les mocions, la gent que escolti el ple no sabrà de què es parla.
La Sra. Bosch insisteix en que el fet que no es llegeixin les mocions en el transcurs del ple,
impossibilita a la gent que l’escolta saber el que es vota.
Coincideix
eix amb els altres grups el fet que invertir l’ordre de les intervencions no té massa
sentit.
Manifesta que sap que hi ha la voluntat de simplificar però que això a vegades pot
comportar problemes.
Anuncia que s’abstindrà i que s’ho seguiran estudiant.
El Sr. Morales diu que pel que fa la inversió de l’ordre de les intervencions al ple diu que
es quan es van estudiar les possibles modificacions en la línea positiva d’aprofundiment i
obertura democràtica, s’han mirat diversos models de ROM i és possible que
q això s’hagi
passat. Afegeix que l’equip de govern està d’acord també en mantenir l’ordre actual
d’intervencions al ple.
Referent a la lectura de les mocions al ple diu que està d’acord en que hi ha una dinàmica
positiva i que es tracta de mantenir-la
mantenir i per tant es pot arribar a l’acord entre tots els grups
de que no es llegeixi tota la moció o només les parts que permetin a la ciutadania acabar-la
acabar
d’entendre i puntualitza que el ROM deixa marge per tractar aquest tipus de qüestions a
partir del consens.
Pel que fa a la limitació temporal de les intervencions diu que ja hi era i que és bo que hi
sigui ja que en cas de conflicte o confusió es recorri a la norma que està escrita i acordada.
Puntualitza que mai s’ha hagut de recórrer a la norma i que és bo seguir
seguir mantenint aquest
marge i aquesta flexibilitat. Afegeix que per la resta estan oberts com a govern municipal a
qualsevol aportació i prenen nota de la comissió d’estudi, però entenien que les
modificacions en línees que ja s’havien debatut en el sí del pla d’actuació municipal i de
tot el procés que es va desenvolupar i es pot acabar de parlar aquests dies a partir de la
presentació d’al·legacions.
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El Sr. Cusidó insisteix que si s’hagués creat aquesta comissió, totes les qüestions
s’haguessin resolt sobre
bre la taula i el document que ara es tracta tindria el consens de tots,
mentre ara es presentaran al·legacions de tots els grups, s’hauran de contestar, portar a un
altra ple...i tota aquesta càrrega administrativa es podia haver estalviat si es fessin les
le coses
bé.
Afegeix que s’havia arribat a l’acord amb l’anterior equip de govern que els reglaments i
modificacions es farien en consell i puntualitza que tornar a aquesta dinàmica és positiu.
EL Sr. Miralles puntualitza que la CUP fa una crítica generalista, global, a un model
d’encarar el funcionament de l’administració en la seva relació amb la ciutadania. Afegeix
que el que volen és aprofundir amb l’ampliació de la democràcia a Vilassar i volen que el
ROM contempli aquells mecanismes per què després al Reglament de Participació
Ciutadana hi hagi democràcia directa al poble, ja que una cosa és apostar per una
democràcia participativa de baixa intensitat i consultar a la ciutadania o fer audiències
públiques una vegada s’han aprovat al ple i la CUP el que vol és permetre que al ROM hi
hagi estructures de democràcia directa que després es regulin al reglament de participació.
Afegeix que és una crítica generalista i que les concretes ja les faran amb esmenes.
L’alcalde diu que vol matissar que els temes de reglament que es van plantejar a l’anterior
mandat eren nous i que en aquest cas s’ha interpretat que eren modificacions puntuals a
reglaments ja fets. Manifesta que malgrat el vot en contra a veure si amb les
le al·legacions es
port arribar a alguns acords puntuals.
La Sra. Àlvarez demana que s’aclareixi quina és la data que es dóna per notificats als
regidors ja que no està contemplat al ROM.
L’alcalde diu que es manté el termini que hi havia.
El Sr. Cusidó puntualitza que el ROM ha de suplir allò que no està contemplat per la
norma i cap acord del ROM es pot oposar a una norma de rang superior com pot ser una
llei o un reglament i puntualitza els terminis d’exposició pública ja estan regulats.
El secretarii municipal diu que els terminis els marca la llei i que la seva opinió és agafar el
criteri més garantista pels regidors i manifesta que el termini d’al·legacions serà des de la
última publicació oficial.
La Sra. Bosch pregunta si aquest criteri es pot incloure
i
al ROM.
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El secretari aclareix que a l’haver una legislació que ho regula, el ROM no pot modificar
aquestes qüestions, per què no té competències per regular aquestes matèries. Puntualitza
que el dubte jurídic venia de la interpretació que es feia.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 7 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, 5 vots en contra dels regidors de CIU, CUP i PP i una abstenció de la
regidora del PSC.

3.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Participació
Participació Ciutadana

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000028

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació inicial de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana

Relació de fets

1. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt precisa d’una posada al dia del Reglament de
Participació Ciutadana, per aquest motiu es vol procedir a modificar el present
Reglament de Participació.
2. Vist l’informe de secretaria.
Fonaments de dret

1. Llei 30/1992 de Règim Jurídic i procediment administratiu comú
2. Arts. 22.2.d, 47 i 49 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local
3. Art. 178 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
Catalun
4. Art. 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment la modificació del Reglament de Participació Ciutadana que consta
a l’expedient.
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2. Sotmetre a informació pública i audiència, per un termini mínim de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya,
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
taulell d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
presentar reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
sens
necessitat d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.

El Sr. Morales comenta que pel que a les modificacions del Reglament de Participació, van
en la mateixa línia que el ROM, però en aquests cas són ajustos més senzills fruits de
l’experiència de la gent que va participar del conjunt d’elements de participació i de
consells a l’anterior mandat, tant de la banda de la institució com des de la de la societat
civil ambb la idea d’anar aprofundint en aquests mecanismes, d’obrir-los
d’obrir
al més ampli
ventall de sectors i sobretot de dotar-los
dotar
de contingut i de sentit.
Puntualitza que quan s’està participant voluntàriament a la discussió pública de diversos
elements destinant hores,
ores, és de rigor que les discussions es facin sobre la base d’un
contingut concret i que es pugui anar avançant amb propostes
Comenta que entenen la participació com un complement necessari del sistema
representatiu de governança en el que també creuen, i pensen que es fonamenta
essencialment en una base d’informació i implicació ciutadana potent.
Explica que els canvis al reglament es resumeixen en una modificació del sistema
d’elecció dels membres del consell de la vila en el que s’introdueixen diferents
difere
aspectes
que han reclamat diferents grups municipals, el consens d’elegir el terç de membres que es
fa pel ple, l’altre terç de membres s’elegeix a partir de l’associacionisme dels sectors
professionals i per últim s’introdueix un terç amb la idea d’obrir
d’obrir aquest ventall de
participació de membres del consell de la vila que s’escollirien a partir d’un sistema de
trucades aleatòries al conjunt de vilassarencs i vilassarenques amb la idea d’aconseguir la
màxima diversitat, consens i obertura en aquest òrgan
òrg de participació
Pel que fa als consells assessors, comenta que es canvia l’enfocament: els membres elegits
pel ple deixen de ser proposats per l’alcalde i s’introdueix el concepte de que siguin
membres elegits per consens de tots els grups i els consells
consells assessors serien grups de treball
del consell de la vila, que farien seguiment i proposta sobre els elements concrets del seu
àmbit del Pla d’Actuació Municipal més allò que es consideri oportú de posar sobre la
taula per part de tots els seus membres.

Per últim comenta que l’altre canvi destacable és la rebaixa del 40% al 30% el percentatge
necessari de participació per prendre en consideració el seu resultat. Afgeix que a més,
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també s’introdueix el precepte de posar a consulta com a mínim aquells projectes
pro
que
modifiquin de forma significativa i permanent el model de poble.
Puntualitza que a partir d’aquestes modificacions que es posen sobre la taula, estan oberts a
millorar, enriquir i aprofundir aquest document amb tot el que es proposi.

El Sr. Cusidó diu que no s’ha creat la comissió d’estudi. Manifesta que s’abstindran i
presentaran al·legacions.
Comenta que l’informe de secretaria es pronuncia sobre l’apartat 10.9, en que el llindar
dels resultats no està emparat en cap norma.
Referent al terç que s’escollirà amb trucades telefòniques, pregunta com es farà i a quins
telèfons es trucarà i quina base de dades s’utilitzarà, mòbils , fixes i puntualitza que això
pot vulnerar la protecció de dades. Demana que s’estudiï tècnicament la manera de poderpoder
ho fer.
Pel que fa a l’article 34 diu que posa un representant del la oposició i pregunta si és un de
cada grup o un de tota la oposició.
Manifesta que han observat que el defensor del ciutadà no cal que estigui empadronat a
Vilassar i que és una mica estrany.
est
Insisteix que posarà les al·legacions que calgui i afegeix que si s’hagués fet la comissió
d’estudi el document que s’hagués portat al ple estaria consensuat i seria més fàcil la seva
aprovació.
La Sra. Àlvarez diu que des de la CUP recorden quan al 2011 l'anterior govern del Grup
d'Esquerres, amb alguns dels mateixos membres avui presents també al govern, van
elaborar el Reglament de Participació Ciutadana. Comenta que aleshores
leshores la CUP ja va
mostrar la necessitat d'aconseguir majors nivells de participació. Manifesta que tant la
CUP,, com també l'Assemblea
l'Assemble dels Indignats de Vilassar van presentar esmenes al
reglament, la major part de les quals no van ser acceptades.
Diu que laa proposta de modificació del reglament, que l'equip de govern porta
por al ple, recull
principalment aquells canvis necessaris, per adaptar-se
adaptar se a la Llei de Consultes i a la Llei de
Transparència de la Generalitat de Catalunya. Afegeix que no hi veuen una voluntat
d'aprofundir en la democràcia directa.
Celebren per exemple,, que els membres que formin part del Consell de la Vila no siguin
designats directament a dit per l'alcalde, i que s'esculli en un altre sistema d'elecció amb un
menor caràcter presidencialista, veuen que els escoltaven en els debats públics de la
campanya, que van ser molt crítics amb aquest tema i agraeix que s’hagi fet aquesta
modificació.
Pel que fa als consells sectorials que ara es diuen assessors di u que realment no hi ha
massa modificacions en el funcionament i veien l’experiència que hi ha hagut fins ara amb
aquests consells comenta el següent:
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- No es participació ciutadana real
- Les persones anaven a escoltar el tècnic o regidor.
regidor
- No és eina de treball útil
- Propostes fetes per gent no es porten a terme.
terme

Diu que la conclusió
usió que en treuen és que aquests consells han de deixar de ser consells
assessors i han de ser consells sectorials vinculants en que el que realment es dugui a terme
és el que es treballi al consell i no tal com diu el document de recomanacions, fer
propostes...
stes... però qui realment acabarà decidint és l’equip de govern.
Puntualitza que és necessari un bon assessorament tècnic en tots els consells i que no
només sigui la voluntat del tècnic o del regidor.
Comenta que hii ha molts aspectes a millorar per ampliar-ne
ampl ne el seu caràcter participatiu,
part
com per exemple quan es parla de referèndums, consultes, possibilitat de realitzar
pressupostos participatius o quan es parla que la ciutadania no només sigui consultada
quan l'equip de govern vulgui.
Anuncia que la CUP votarà en contra d’aquest reglament i farà al·legacions
gacions perquè sigui
un pla de participació directa.
Finalment volen remarcar, que ni al ROM, ni al Reglament de Participació Ciutadana hi ha
cap tractament de gènere als
ls seus redactats, i demanarien que
que es tingués en compte, ja que
es té un Pla aprovat i no s’està utilitzant un llenguatge no sexista.
La Sra. Martín-Moreno diu que votarà en contra i que presentarà al·legacions.
Comenta que als consells de la vila d’altres municipis hi ha un representant
representan de cada grup
de la oposició a part dels del govern i un representant de persones de cadascun dels sectors
que hi ha al poble. Diu que no entén com es farà la participació ciutadana i com es trucarà
a la gent.
Pregunta com es faran les consultes i amb quins diners es faran si no hi ha diners.
Finalitza dient que posarà al·legacions i que si ho pot fer amb l’abstenció, el seu vot anirà
en aquest sentit.
La Sra. Bosch estimen que la modificació segueix els preceptes que requereix la llei de
transparènciaa i celebren la nova formulació de composició dels membres a formar part del
Consell de la Vila.
Comenta que els agradaria saber amb quin criteri s’elegirà el terç a través del sistema de
trucades.
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El Sr. Morales diu que pel que fa a l’informe sobre el tant
tant per cent de vinculació,
malauradament l’actual marc legal i la normativa vigent, no permet realitzar referèndums
vinculants a no ser que estiguin autoritzats per l’Estat espanyol, del qual encara es forma
part i per tant s’ha hagut de buscar una terminologia
terminologia que és política, però que és un
compromís que es porta al ple i que entenen que si s’aprova és un compromís polític públic
assumit i ratificat que s’ha d’aplicar i que per això creuen que el que es voti a Vilassar de
dalt que sigui matèria de consulta
consulta i assoleixi un tant per cent de participació de més del 30
% s’ha d’aplicar.
Pel que fa al sistema de trucades aleatòries, diu que a l’Ajuntament hi ha una assessoria en
matèria de protecció de dades que dóna un suport tècnic en aquesta qüestió i per tant
tan a
l’hora d’elaborar el sistema per fer-ho
fer ho efectiu, es comptarà amb ells i complirà tota la
normativa.
Referent a la representació dels grups municipals al consell de la Vila llegeix textualment:
Membres del plenari
Com a vocals el regidor portaveu de cada
cada un dels grups municipals, un representant
associatiu per cada un dels consells assessors de tots els àmbits i a més els tres terços de
trenta membres (10 del mon associatiu i empresarial, 10 designats pel ple a partir del
consens i 10 amb el sistema de trucades al·leatòries).
Pel que fa a la proposta de la CUP que els consells sectorials siguin vinculants diu que és
un debat polític que estan oberts a tenir-lo
tenir i a parlar-ne
ne i en tot cas creuen que la presa
pública de decisions ha de venir a partir de la
la contraposició de tres coneixements: el polític
tant del govern com dels consells, diversos grups..., el tècnic i el ciutadà, veïnal... i que es
tracta de conjugar aquests tres coneixements a l’hora de prendre les decisions.
Puntualitza que sempre estaran al costa d’aconseguir el màxim consens en les diverses
questions.
Manifesta que el punt sobre el tractament de gènere és interessant per què és cert que hi ha
desajustos en aquesta qüestió però que s’ha demanat que es revisi i no ha estat possible
enviar a tots els grups la informació a temps.
L’alcalde diu que es va impulsar el reglament a l’anterior mandat i que creia que tant la
CUP com l’assemblea d’indignants hi havia donat suport al reglament.
La Sra. Àlvarez aclareix que han mirat si s’han incorporat
incorporat les al·legacions que es van
presentar i no és així.
L’alcalde diu que hi ha qüestions de perfil polític que s’han d’aclarir i puntualitza que la
CUP defensa la democràcia directa i ARA VILASSAR no defensa la democràcia directa i
que aquí tenen una diferència
ferència important i en alguns aspectes no arribaran a acordar tant
com en d’altres aspectes.
13

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

El Sr. Cusidó diu que el fet és que el ciutadà quan dóna les seves dades a l’administració
no autoritza que se’l truqui.
Manifesta que prendre un acord amb un informe
informe contrari de secretaria encara que sigui en
un aspecte, s’ha de valorar ja que no està referendat per la part jurídica de l’ajuntament.
El Sr. Morales diu que no hi ha informe negatiu de secretaria, sinó una puntualització en
un determinat moment expressant
expressant un dubte i que el govern entén que forma part de la
discussió política i no és una qüestió jurídica.
L’alcalde diu que duran el període d’al·legacions es faran les rectificacions oportunes.
Pel que fa al tema del percentatge que és matèria opinable diu que és difícil de justificació
en quant a legitimitat que es faci una intervenció votant per exemple 157 persones en un
municipi, si és un municipi de 7.000 votants.
Referent a les trucades al·leatòries s’ha de veure de quina manera es pot implementar
im
però
aclareix que l’objectiu és intentar aconseguir trencar la corona dels que habitualment
participen per tal de fer participar persones que no s’ho han plantejat mai.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 7 vots a favor dels regidors
re
d’ARA
VILASSAR, 2 vots en contra dels regidors de la CUP i 4 abstencions dels regidors de
CIU, PSC i PP.
4.- Aprovació Inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, sobre la regulació de l'activitat de càmping a
la clau de zona agrícola i la seva ubicació per a la implantació d'aquest ús.

El Sr. Cusidó pregunta si l’àmbit d’aquest punt afecta a tot costers, ja que ell és propietari
d’una finca a costers i si afecta a to l’àmbit no té cap problema en deixar el ple per què es
tracti aquest punt.
El secretari diu que el que s’estableix a la moció són uns criteris per poder permetre l’ús
del càmping i que s’han de complir uns requisits.
Afegeix que és una modificació del POUM i potencialment pot afectar a tot l’àmbit del
sector dels costers, encara que a la pràctica és a una finca en la que pot tenir efectes
pràctics.
Puntualitza que més endavant sí que s’ha de fer un pla especial per permetre i
desenvolupar l’us del càmping en aquell espai.
El Sr. Cusidó diu que davant el dubte s’absté d’aquest punt i abandona la sala.
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000033

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació Inicial de la Modificació Puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) de Vilassar de Dalt, sobre la regulació de l’activitat de càmping a la clau de zona
agrícola i la seva ubicació per a la implantació d'aquest ús.
Relació de fets i tramitació prèvia
1.
En data 20 de juliol de 2015 i registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt E2015003294, la senyora MGV va sol·licitar la tramitació d’una
modificació puntual de POUM de Vilassar de Dalt, per a incorporar l’ús de
Càmping les claus
laus de zona agrícola (03b) i forestal (02c) en part del sòl no
urbanitzable del terme municipal de Vilassar de Dalt.
2.
En data 5 d’agost de 2015 i registre de sortida de l’Ajuntament de Vilassar
de Dalt S2015001153 es va sol·licitar a la Comissió Territorial
Territori d’Urbanisme de
Barcelona (CTUB) informe previ per tramitar aquesta modificació puntual.
3.
En data 15 d’octubre de 2015 i registre d’entrada de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt E2015004513, la CTUB va emetre informe respecte a la sol·licitud
de tramitació de la modificació puntual esmentada.
4.
En l’informe emès per la CTUB (annex 1), s’informa que es pot tramitar
aquesta modificació puntual en els termes establerts per la documentació aportada
en el sentit d’incorporar l’ús de Càmping el les claus de zona agrícola
a
(03b) i
forestal (02c) en part del sòl no urbanitzable del terme municipal de Vilassar de
Dalt. Tot i això en la valoració la proposta la CTUB es puntualitzen alguns punts
que la modificació puntual haurà de incorporar.
5.
En data 2 de novembre de 2015
2015 i registre d’entrada de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt E2015004784, na M.G.V.va sol·licitar que es trameti a la Oficina
Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA) el document
ambiental estratègic per a l’Avaluació Ambiental Estratègica
Estratègica Simplificada d’una
modificació puntual d’usos en Sòl no urbanitzable al municipi de Vilassar de Dalt.
6.
En data 3 de novembre de 2015 i registre de sortida de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt S20150014833 es va sol·licitar a la Oficina Territorial d’Acció
d’Acc i
Avaluació Ambiental de Barcelona (OTAA) informe d’avaluació ambiental
simplificada sobre aquesta modificació puntual.
En data 12 de novembre de 2015 la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
7.
Ambiental de Barcelona va informar que en resposta a la sol·licitud
sol·licitud efectuada per
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l’ajuntament de Vilassar de Dalt en relació a la Modificació puntual nº2 del POUM
de Vilassar de Dalt, que aquesta modificació puntual es objecte d’avaluació
estratègica ordinària i no simplificada. I en conseqüència s’informa que s’iniciarà
s
l’avaluació ambiental estratègica ordinària amb la documentació aportada.
8.
En data 28 de desembre de 2015 i en registre d’entrada E2015005654, la
CTUB va emetre informe arrel de la sol·licitud efectuada per la OTTA en
referència a la tramitació de
de l’avaluació ambiental estratègica ordinària de la
modificació puntual 2 del POUM de Vilassar de Dalt. La CTUB emet informe amb
les observacions que consten a l’expedient.
9.
En data 12 de gener de 2016 la Oficina Territorial d’Acció i Avaluació
Ambiental (OTAA) emet informe sobre la tramitació ambiental estratègica
ordinària de la modificació puntual nº2 del POUM de Vilassar de Dalt, on també
s’annexen els informes de del Parc Serralada Litoral de data 18 de desembre de
2015 i l’informe de DEPANA, lliga per
per a la defensa del patrimoni natural de data
21 de desembre de 2015. La OTAA fa les determinacions respecte a l’alternativa
seleccionada que consten a l’expedient.
10.
En data 19 de gener de 2016, la Direcció General de Protecció Civil emet
informe en relació
ió a la modificació puntual nº2 del POUM de Vilassar de Dalt.
En Data 22 de gener de 2016, la Agencia Catalana del Aigua (ACA) emet
11.
informe en relació a la modificació puntual nº2 del POUM de Vilassar de Dalt.
12.
En data 15 de febrer de 2016 i registre d’entrada
d’entrada de l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt E2016000824, na M.G.V.va sol·licitar la tramitació per a la
aprovació inicial de la modificació puntual nº 2 del POUM de Vilassar de Dalt,
referent a la regulació de la activitat de càmping a la clau de zona agrícola
agríco (03b) i
per a la seva ubicació.
13. En data 15 de febrer de 2016, l’arquitecte del Departament de Territori ha emès
informe favorable pel que fa a la nova proposta d’ordenació.
14. En data 17 de febrer de 2016 s’ha emès informe jurídic dels serveis jurídics.
Fonaments de dret
1.
Arts. 22.2.c i 47.2.ll de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de Règim Local.
2.
Arts. 52.2.c i 114.3.k del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
3.
Arts. 55, 62, 76, 79 a 81, 84, 85, 86 bis i 96 a 100 del Text Refós de la Llei
d’ Urbanisme de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’ agost
(TRLUC)
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4.
Arts. 23, 78, 107, 115, 117, 118 i Disposició Transitòria Dotzena del Decret
305/2006, de 18 de juliol, pel que s’ aprova el Reglament de la Llei Urbanística de
Catalunya.
5.

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental.

6.

Llei 6/2009, de 28 d’ abril, d’ avaluació ambiental de plans i programes

7.
La DT 8 de la llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat
administrativa de la Administració de la Generalitat.
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment la proposta de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal de Vilassar de Dalt sobre la regulació de la activitat de càmping a la clau de zona
agrícola i la seva ubicació per a la implantació d’aquest ús. Aquesta modificació, malgrat haver
estat proposada dins l’àmbit privat, s’assumeix expressament per l’Ajuntament d’acord amb el que
disposa l’article 101.33 del TRLUC.

2. Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions dels quals
suposin una modificació del règim urbanístic vigent, d’acord amb el que estableix l’article
73 de la Llei d’Urbanisme i l’article 102 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. La durada
de la suspensió és de un any. Aquestes àrees afectades per la suspensió són les següents:
l’àmbit de delimitació del sector del pla especial
especial dels Costers segons plànol P.5 “sòl no
urbanitzable – planejament derivat” del POUM que consta a l’expedient.
3. Obrir un període d’informació pública durant el termini de 45 dies hàbils, mitjançant un
anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
de Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, en el taulell d’edictes municipal i l’electrònic municipal, al web municipal, i
en el diari el Punt, durant el qual quedarà l’expedient a disposició de qualsevol que el
vulgui examinar-lo
lo per presentar les al·legacions que s’estimin pertinents.
4. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als ajuntaments l’àmbit
territorial dels quals limita
ita amb l’àmbit de modificació proposada.
5. Sol·licitar informes als organismes afectats per raó de les seves competències sectorials.

El Sr. Oliva explica que el projecte consisteix en la instal·lació d’un equipament turístic de
10 casetes de fusta a l’alçada dels arbres, aguantant-se
aguantant se amb peus i uns serveis centrals que
donen serveis comuns a aquestes 10 casetes.
Comenta que aquest tipus d’equipament no està previst a la llei actual i puntualitza que ni
és un càmping que implica més, ni és una zona d’acampada
d’acampada que implica menys.
Manifesta que finalment, per eliminació s’ha d’acollir a la denominació de càmping, tot i
que no és un càmping.
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Puntualitza que es fa la funció de facilitadors, ja que l’equip de govern creu que és un
projecte interessant que encaixa
caixa en la promoció del turisme i el Pla estratègic i és un tipus
d’equipament que encaixa a l’entorn, a la natura, al patrimoni...
Manifesta que el punt on s’instal·la, a Masvidal, sota la part seca és un punt d’una antiga
construcció de flors seques abandonat
abandonat i que els darrers anys s’ha convertit en un punt negre
de seguretat, tant per les festes salvatges que s’hi ha fet com pel foc nocturn que hi va
haver ocasionat per una colla de vailets que corrien per allà.
Afegeix que és un punt negre i que d’aquesta
d’aquesta manera es canalitza aquest aspecte.
Explica que s’enderroca mitja nau, que l’impacta visual és mínim i creuen que és una
activitat que encaixa en tot el que s’ha vingut defensant i amb el que es preveu als plans
que s’han aprovat,
Diu que el procediment
nt és complicat, llarg i tortuós, ja que es porten tres fases amb tots els
informes corresponents:
-

Primera fase d’informe previ d’urbanisme amb els corresponents informes.
Segona fase d’impacta ambiental.
Tercera fase de modificació del planejament que és la que toca ara.

Explica que el que avui es porta a aprovació és l’aprovació inicial per anar a un llarg
termini d’informació pública de 45 dies hàbils.
Comenta que la modificació consisteix en fer compatible aquesta zona amb aquest ús, és a
dir que l’ús d’aquest càmping sigui possible.
Posteriorment diu que hi haurà la tramitació del Pla Especial, la corresponent llicència
d’enderroc, la llicència d’activitats, la llicència d’obres, el projecte....
Manifesta que a la documentació de l’expedient hi ha l’informe que han presentat, el qual
dels diferents punts del Pla dels Costers, només encaixa pels requisits que hi ha en aquest
punt. Afegeix que hi ha d’haver un determinat sector que no tingui més pendent del
compte, ha d’estar a una certa distància del nucli urbà, no hi ha d’haver cap element del
catàleg de patrimoni a menys de 50 metres i per tant l’únic sector que compleix els
requisits que s’estableixen és aquest.
Demana que s’aprovi inicialment, que es sotmeti a informació pública i ja es tornarà a
parlar.
El Sr. Garrigós diu que CIU veu bé la modificació puntual del POUM per incloure l’ús del
càmping en zona agrícola sempre i quan que aquesta activitat sigui compatible amb el medi
ambient.
Comenta que s’està a l’aprovació inicial i encara falten moltes
moltes passes i anuncia que
s’abstindrà.
El Sr. Miralles diu que des de la CUP no estan d’acord amb aquesta modificació del
POUM.

18

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Comenta que l’Ajuntament ha sigut impulsor del parc i que el Sr. Oliva va ser un clar
precursor en el seu dia. Afegeix que després
després es va ampliar tota la zona del parc amb el
límit fins a la zona urbanitzable i s’està parlant de la Franja dels Costers que és una zona de
transició que en un futur hauria de contemplar l’ampliació en els termes del parc.
Puntualitza que es tracta d’un espai protegit en tots els seus efectes i per això entenen que
hi hagi tot aquest volum de documentació.
Manifesta que el POUM al Pla especial de la Franja dels Costers no contempla aquesta
activitat com l’activitat adequada a dur a terme i els objectius que allà hi diuen no són ben
bé aquests i intenten que aquesta sigui una zona de transició on l’activitat humana que s’hi
desenvolupi no sigui agressiva envers el parc i entenen que aquesta té una baixa intensitat.
Comenta que els objectius que es tenen és
és que aquesta sigui una zona on l’activitat
humana sigui agrícola i per tant tingui el menor impacta possible cap al parc.
Ningú de la CUP s’atreveix amb els informes que s’emeten de tots els organismes a dir que
no, per què la concepció que es té de l’organisme
l’organisme a dia d’avui ha desenvolupat de tal
manera que no es té en compte l’interés general sinó l’interés privat i intenta regular-ho
regular
i
adaptar-ho
ho a l’interés general justificant-lo.
justificant
Creuen que la zona ubicada del projecte no és la més adequada i que hi haurien
ha
altres llocs
del municipi o s’hi podria desenvolupar aquesta activitat i que a més aportarien més
beneficis per la part que vol realitzar aquesta activitat, ja que a la zona d’en Torrent Daniel,
a la zona d’entrada, és molt estreta i no poden coincidir
coincidir dos cotxes a l’hora.
A més afegeix que la zona d’en Torrent Daniel i la Franja dels Costers forma part d’una
xarxa hidrològica i és per això que a l’expedient hi ha un informe de l’ACA i a més hi ha
les espècies protegides que amb l’augment de l’activitat
l’activitat i de gent que hi transités podria
malmetre el conjunt. Afegeix que és per això, no per l’activitat sinó per la zona que s’ubica
aquesta activitat que la CUP hi votarà en contra.
La Sra. Martín-Moreno anuncia que s’abstindran però que està a favor, per què tot el que
sigui bo pel municipi hi està d’acord.
No obstant puntualitza que s’hagués pogut enfocar com un interés social a l’hora del canvi
de l’ús del sòl per què és un interes social pel poble, ja que el que es vol és fomentar el
turisme.
Diu que elss informes pel canvi d’ús els ha fet un arquitecte de l’Ajuntament i normalment
quan és algú privat que vol ubicar-se
ubicar se en un municipi, els informes pel canvi d’ús els fa la
persona interessada amb els seus enginyers. Pregunta per què l’Ajuntament ha fet tots
tot
aquest informes.
Pel que fa a l’afectació dels que estan al voltant, normalment aquests plans si que afecten,
perquè hi ha parts que tenen compatibilitats d’ús, ja que hi ha terrenys i camins urbans i
que es té que donar pas i si no existeix el pas, s’ha de fer, ja que no es poden tallar els
camins que ja existeixen.
Puntualitza que si medi ambient emet un informe favorable és per què compleix amb tots
els requisits.
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La Sra. Bosch diu que la modificació de la franja dels Costers, senta un precedent per què
q
d’altres propietaris puguin demanar la requalificació dels seus terrenys i per tant hi ha un
perill.
Per altra banda afegeix que si medi ambient ho ha aprovat, és que no afecta realment al
tema de la fauna i la biodiversitat però sí que s’està treballant
treballant en la part que es tenia
protegida i per tant els preocupa una mica. Tot i que diu que el projecte els agrada.
Anuncia que votarà a favor.
El Sr. Oliva referent a la qüestió que ha plantejat la CUP, diu que li sembla cabdal i que
s’ha traslladat i en principi
ncipi està assumida, al conjunt dels òrgans de participació del
consorci del Parc serralada Litoral i és el concepte de quina és la situació de la zona que hi
ha entre el nucli urbà i la cota 300, que é la delimitava fins ara la zona pura del parc.
Puntualitza,
itza, que tal com es defineix és un espai de transició entre el nucli urbà i la zona
pura d’espai protegit i s’entén que no es pot aplicar la mateixa normativa dura que hi ha
dalt.
Manifesta que és molt important definir això correctament, tant per evitar la perversió que
es podria produir en el sentit de produir altres activitats amb impactes més importants.
Explica que la manera amb el conjunt de requisits que s’expliquen a la documentació
només queda aquest lloc com a possible.
Afegeix que l’informe del Pla Especial que regula en conjunt de l’espai natural de la zona
preveu un nombre limitat per exemple de zona d’acampades (4).
Comenta que no hi ha problema d’accessos i no genera un volum de cotxes i afegeix que
no és cap problema que en un tram de 30 metres no passin dos vehicles a l’hora.
Comparteix els comentaris sobre l’interes social, ja que creu que el té.
Aclareix que l’autoria dels documents que hi ha a l’expedient, els ha elaborat el tècnic de
l’empresa que ho promou i l’arquitecte de l’ajuntament
l’ajuntament ha fet els informes que pertocaven
a l’ajuntament com a tècnic responsable de planejament i els altres informes els han fet els
corresponents organismes.
L’alcalde agraeix la presència dels promotors dels projecte i afegeix que espera que pugui
tirar
ar endavant malgrat que els processos són llargs, ja que l’objectiu és que hi hagi activitat
econòmica a Vilassar.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 8 vots dels regidors d’ARA
VILASSAR i PSC, 2 vots en contra dels regidors de la CUP i dos abstencions dels regidors
de CIU i PP.

5.- Inadmissió del recurs de reposició interposat contra l'acord d'aprovació definitiva
del PAM.
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000034

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Inadmissió del recurs de reposició interposat contra l'acord d'aprovació definitiva del
PAM.
Relació de fets

1- En data 22 de desembre de 2015 s’aprova definitivament el Pla d’Actuació Municipal
(PAM), on el senyor Joan Alfons Cusidó (regidor) no hi va ser present.
2- En data 28 de gener de 2016 entra per registre, amb número 497, la impugnació del
senyor Joan Alfons Cusidó contra l’acord del Ple mencionat al·legant la no contestació de
les seves al·legacions interposades dins de termini amb l’aprovació inicial del PAM.
3- Vist l’informe de Secretaria de 9 de febrer de 2016.
Fonaments de dret

1- Els articles 109 i ss de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Comú (LRJPAC)
2- Article 63 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local.
Proposta d’acord

1. Inadmetre el recurs de reposició interposat pel senyor Joan Alfons Cusidó pels motius
expressats a l’informe de secretaria.

L’acalde es reitera en els motius de la moció i afegeix que en tot cas els element
d’al·legació li contestarà personalment al Sr. Cusidó.
El Sr. Cusidó diu que si s’inicia un procediment amb exposició pública i termini, s’ha de
cloure com a tal i que no pot ser que es canviï.
Comenta que el cas que es planteja d’inadmissió entén que seria en el cas de notificació
pública però si hi ha un termini que s’ha iniciat així, potser s’ha iniciat malament i es volia
fer d’una altra manera.
Manifesta que tal com s’ha fet si hi ha un període d’exposició pública i hi ha un termini per
interposar al·legacions i com a regidor o ciutadà presenta unes al·legacions, el més lògic és
que abans d’aprovar-ho
ho definitivament es resolguin.
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L’alcalde insisteix que li contestarà al Sr. Cusidó per escrit. Afegeix que el que van
interpretar és que hi havia un conjunt d’al·legacions de caràcter polític, legítimes i hi havia
un procés que havia de discutir sobre el contingut del PAM, que és el que es va enfocar i és
una decisió pròpia el fet de tirar-ho
tirar
endavant d’aquesta manera.
Comenta
menta que creu que va ser un procés de discussió entre grups prou interessant també i
creu que la unanimitat condicionada, les posicions crítiques de cadascú també es va poder
garantir al final.
El Sr. Cusidó puntualitza que el PAM el fa l’equip de govern però afegeix que en molts
punts s’haguessin pogut posar d’acord, per què està en contra del procediment. Comenta
que el que demanen és que es faci una auditoria tant econòmica com de recursos humans
complerta de l’ajuntament i de l’empresa pública, a part
part de l’auditoria ciutadana que va
proposar la CUP.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 8 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR i PSC, 1 vot en contra d’un regidor de CIU i 4 abstencions dels regidors de
CIU, CUP i PP.

6.- Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'establiment del servei públic de
recollida i transport de residus sòlids urbans en règim de lliure concurrència.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000035

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva de l'establiment del servei públic de recollida i transport de residus sòlids urbans en règim de lliure concurrència.
Relació de fets

ircumstància del canvi en la forma de gestió del servei públic de recollida, i
1- Atesa la circumstància
transport de residus sòlids urbans degut a la finalització de la pròrroga del contracte amb el
concessionari, es va considerar la necessitat i conveniència de l’establiment del servei
públic esmentat tot iniciant-se
iniciant el procediment al respecte.
2- Atès que en data 17 de desembre de 2015 es va emetre informe sobre la Legislació
aplicable i el procediment a seguir.
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3- Atès que els Serveis Municipals en data 14 de desembre van finalitzar
finalitzar els treballs de
redacció de la Memòria justificativa, el Projecte d’establiment i el Reglament per a la
prestació del servei públic, de conformitat amb l’article 159 del Decret 179/1995, així com
la memòria econòmica a que fa referència l’art. 86.2 de la Llei de Bases de Règim Local.
4- L’article 26.2 de la Llei de Bases de Règim Local disposa que en municipis de menys de
20.000 habitants, la Diputació provincial coordinarà la prestació del servei de recollida i
tractament de residus, i que quan el municipi justifiqui davant la Diputació que pot prestar
aquest servei amb un cost efectiu menor que el derivat de la forma de gestió proposada per
la Diputació, el municipi podrà assumir la prestació i coordinació d’aquests serveis si la
Diputació ho considera
idera acreditat.
5- Atesos els treballs realitzats, així com l’informe favorable d’Intervenció de 22 de
desembre i l’informe procedimental de Secretaria de 17 de desembre.
6- Donada l’aprovació inicial de l’expedient en el Ple ordinari de desembre de 2015, i
sotmès a exposició pública, en base a la qual es va interposar unes al·legacions pel regidor
Joan Alfons Cusidó en data 10 de febrer de 2016, amb número de registre 691.
7- Vist l’informe de secretaria que proposa la inadmissió de les al·legacions presentades
pel regidor Joan Alfons Cusidó.
Fonaments jurídics

1. Arts. 249 i ss del TR Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
2. Arts. 159 i ss del ROAS (Decret 179/1995).
3. Arts. 85 i 86 de la Llei 7/85 reguladora de les Bases del Règim Local.
Es proposa
sa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord

1- Aprovar definitivament l’establiment del servei públic de recollida i transport de
residus sòlids urbans en règim de lliure concurrència d’acord amb la Memòria justificativa,
el Projecte d’establiment
abliment i el Projecte de Reglament que consten en l’expedient.
2- Inadmetre les al·legacions presentades pel senyor Joan Alfons Cusidó en base a
l’informe de Secretaria i l’informe d’Intervenció.
3- Notificar aquest acord als interessats.
4- Publicar aquest acord juntament amb el text íntegre del Reglament en el Butlletí Oficial
de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
A continuació diu que si hi ha algun dubte dels informes de secretaria està a disposició
d’explicar-ho ja que
ue a la comissió informativa no es va acabar de tractar.
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El Sr. Oliva diu que quedava aquest serrell de la posada en marxa del servei i hi ha un
conjunt d’al·legacions, sobre les quals els tècnics han contestat. Afegeix que a tot el
procediment s’ha seguit
it les prescripcions que han indicat els informes jurídics i enten que
són els juristes i els tècnics els que han d’explicar per què es fa d’aquesta manera i no
d’una altra.
El secretari municipal,, respecte les al·legacions formulades pel Sr. Cusidó, diu que n’hi
havia cinc, de les quals dues han estat resoltes en un informe de l’interventor municipal i
les altres tres pel secretari municipal.
Pel que fa al tema de l’admissibilitat d’al·legacions diu que s’acull a la fórmula més
garantista quan al termini de presentació que ja s’ha comentat anteriorment.
Referent a l’al·legació primera que diu que enten que la formula emprada per prestar el
servei de recollida i transport de residus és perjudicial pels interessos municipals i que té
un cost afegit que no hauria de recaure a l’erari municipal, per una banda té un cert caràcter
polític aquesta al·legació i per aquest motiu hi ha una memòria d’alcaldia que bàsicament
el que fa és remetre’s a l’informe d’intervenció que explica algunes de les possibilitats
d’oportunitats
portunitats d’aquesta fórmula de gestió directa, ja que es passa de gestió indirecta de
concessió de gestió de servei públic de la recollida de la brossa a un sistema de gestió
directa per part de Viserma, societat municipal.
Pel que fa a les qüestions favorables d’aquesta operació, és l’estalvi de l’IVA i en gran part
el benefici industrial, ja que al ser una empresa municipal es pot establir d’aquesta manera.
Per altra banda també fa referència al fet que la subrogació implicaria una vulneració dels
principis
incipis d’igualtat, mèrit i capacitat de l’accés a la funció pública i puntualitza que
certament en aquest cas podria haver un accés directa però que en aquest cas és per mandat
de la llei i s’enten que si es donen les circumstàncies que obliguen a una subrogació
sub
de
treballadors com seria el cas de successió d’empreses i en aquest cas el que s’aplica és per
mandat del conveni col·lectiu de treballadors, que s’aplicaria també a la societat mercantil
municipal segons va informar l’assessor jurídic extern que es va encarregar aquesta
qüestió. Puntualitza que si la subrogació s’interpreta així és per mandat del conveni
col·lectiu i és un mandat legal i per tant no es pot negar a subrogar uns treballadors
simplement al·legant que no es complien aquests principis d’igualtat, mèrit i capacitat.
Explica que quan se subroguen treballadors no es modifica el contracte que tenia a la
societat mercantil i que si es temporal continuaria sent temporal i si és indefinit passaria a
ser laboral indefinit no fix.
Comenta que l’article
’article 100 del Text Refós de Règim Local, que cita el Sr. Cusidó, es podria
discutir el seu caràcter bàsic per què la disposició final segona del Text Refós no ho acaba
de concretar i diu que s’inferirà a la normativa i legislació estatal, però partint d’aquesta
d
possibilitat aquest precepte no pot contradir l’article 85 de la llei de Bases de Règim Local
per què el que entenia el Sr. Cusidó en base aquest article 100 és que no es pot gestionar de
forma directa a través de societat mercantil i afegeix que enten que l’ajuntament té la
llibertat d’elegir el sistema, ja que té una autonomia local, una potestat d’autoorganització,
en el seu moment va constituir la societat mercantil Viserma i a conseqüència d’aquesta
potestat i gràcies a l’empara legal per crear-la
crea la té la mateixa autonomia per decidir la forma
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de gestió del servei amb les limitacions legals, com per exemple les que exigeixin
l’exercici d’autoritat, no es podrien prestar per societat mercantil tot i que no és aquest cas.
A més diu que l’article 86.2
.2 de la Llei de Bases ni l’article 97.2 del Text Refós de Règim
Local exigeixen que el servei prestat encara que sigui en règim de monopoli s’hagués de
prestar d’una forma concreta.
Referent a la segona al·legació diu que proposa suspendre l’acord mentre no s’exhaureixi
el termini de reclamació previst a la notificació, en aquest cas diu que es refereix a la que
es va fer a la Diputació, per què com ja ha llegit a la proposta d’acord, l’article 26.2 de la
Llei de Bases de Règim Local que modificat per l’LRSAL,
l’LRSAL, diu que hi ha uns serveis
essencials en municipis de menys de 20.000 habitants com és la recollida de la brossa que
diu que la Diputació farà la proposta de fórmula de gestió. Afegeix que consultat a
l’assessor extern i a la Diputació s’ha arribat a la
la conclusió que la Diputació de Barcelona
no està exercint aquesta iniciativa que mana aquest article i ja arribarà el moment si és el
cas que ho mani.
Afegeix que es va tenir la deferència de comunicar-li
comunicar li a la Diputació que hi havia aquest
canvi per si volia
lia dir alguna cosa. Puntualitza que el Sr. Cusidó té raó en el sentit que és
recomanable esperar per si hi hagués quelcom però que les evidències del que s’ha pogut
saber de la Diputació i del que s’ha pogut comprovar amb l’assessor jurídic extern és que
la Diputació no ha fet cap pas ni sembla que tingui previst fer cap pas per demanar als
municipis o proposar als seus municipis una proposta per gestionar el servei d’una forma
concreta i més eficient.
No obstant afegeix que com diuen els informes, sobretot
sobretot els d’intervenció, ja es justifica
l’eficiència en la gestió del servei públic a través de l’empresa municipal.
Pel que fa al que diu que s’ha de demanar informe del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i a la Generalitat de Catalunya explica que enten que el qui té la
iniciativa és la Diputació i és ella en el seu cas qui engegats els tràmits aquests per
proposar la fórmula, quan s’ha de seguir tot aquest procediment, no és que ara per fer el
canvi de gestió del servei s’hagi de demanar informes
informes a tots aquestes administracions
territorials.
Per altra banda la quarta al·legació diu que no s’ha seguit la tramitació de prestació del
servei en règim de monopoli i si que en aquest sentit cal mencionar que el que seria la
gestió en règim de monopoli potser d’una forma tàcita o potser d’una forma expressa en
temps pretèrits ja es va complir d’aquesta manera. Afegeix que al seu informe cita una
sèrie de normativa, amb l’assessorament de l’assessor jurídic extern, inclús de doctrina pel
qual enten que ell servei de la brossa com és un servei que s’està prestant des de sempre i
sempre en règim de monopoli en certa manera es pot considerar tàcita però també una certa
normativa d’anys enrera que s’enten que permetia que per la prestació d’aquest servei es
fes en règim de monopoli.
Afegeix que també es cita en aquest sentit el procediment a seguir del 159 i 160 del ROAS
com a concreció en aquest cas, perquè el que s’està fent més que establir un servei nou
aprofitant que es canvia el sistema de gestió del servei,
servei, es fa tot aquest procediment,
s’intenta fer bé i justificant el que diu l’article 85.2 de la Llei de Bases de Regim Local que
el fet de gestionar a través de societat mercantil municipal és més i sostenible que a través
de l’ajuntament.
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Puntualitza que
ue l’assessor jurídic extern recomana aquesta fórmula.
Manifesta que l’informe de secretaria proposa desestimar les al·legacions presentades pel
Sr. Cusidó pels motius expressats i es remet a la memòria de l’alcalde.
El Sr. Cusidó vol puntualitzar que el que diu a l’al·legació primera és que el benefici
industrial i la despesa administrativa, si ho porta Viserma, està afegit i enten que aquest
cost si fos directa per l’ajuntament no hi seria.
A més afegeix que a l’informe de l’assessor extern al mes de desembre
desembre quan va fer el
primer, deia que si la gestió fos directa per part de l’ajuntament no s’hauria d’absorbir el
personal i que l’empresa s’ha de fer càrrec de la seva liquidació i posteriorment aquest
personal amb lliure concurrència, quan es convoquin places
places per ocupar el servei tornar-se
tornar a
presentar, ja que això és el que fa normalment l’administració. Puntualitza que si ho fa
Viserma és diferir unes càrregues de personal amb una antiguitat important que a més
comporta adquirir l’utillatge i uns camions que tenen 30 anys per fer el servei i ni
l’ajuntament ni Viserma té la capacitat econòmica per poder fer front a una inversió per
tirar endavant el servei amb garanties per què no se li ha d’exigir el mateix a l’empresa
pública municipal o l’ajuntament que
que faci el servei com està fent l’empresa que ho està
fent ara, per què ni els camions estan en normativa ni tot el que s’està utilitzant, s’està
utilitzant. Afegeix que es fa per què és una empresa i si els treballadors fan més hores, en
el moment que estiguin
guin a l’empresa pública hauran de fer les que marquen per conveni i tot
una série de coses que l’Ajuntament no por assolir.
Pel que fa al que ha dit el secretari de les limitacions, diu que la situació econòmica
municipal està acotant que aquest servei es pugui fer per que molts indicadors econòmics
són negatius. A més Viserma està amb un pagament concursal que té unes afectacions i a
més per la disposició addicional novena de l’LRSAL, diu expressament que aquests serveis
municipals sigui per empreses, per organismes autònoms o pel propi ajuntament, no es pot
incrementar els serveis i s’està fent això.
Anuncia que ha presentat al registre d’entrada de l’ajuntament una impugnació de l’acord
del ple passat i continuarà en la seva petició de demanar els inform
informes a Diputació,
Generalitat i al Govern Central.
Creu que per un any que quedava de contracte, si s’hagués exhaurit el termini, l’ajuntament
no hagués hagut d’assolir cap càrrega del servei que hi ha prestant ara i que llavors sí que
hagués pogut fer la internalització
ternalització del servei i fer un concurs per cobrir els llocs de treball
de manera laboral i aquests treballadors presentar-se.
presentar
Insisteix que és l’empresa la que ha de resoldre la dependència orgànica dels treballadors ja
que per això l’empresa ha tingut durant 15 anys el benefici industrial.
Puntualitza que això ho diu clarament l’informe de l’assessor extern que diu que la gestió
directa no implica la subrogació de personal ni utillatge.
Diu que es mirarà detingudament l’informe del secretari i demanarà els informes a les
altres administracions.
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La Sra. Martí-Moreno diu que està a favor de
d les al·legacions que va presentar el Sr.
Cusidó.
La Sra. Bosch no vol intervenir.
El Sr. Oliva diu que no és cert el que diu el Sr. Cusidó referent a l’informe de l’assessor
jurídic.
Comenta que li estranya que l’al·legació la presenti Convergència i Unió ja que es curiós
que defensi l’LRSAL i l’aplicació ja que és una llei que ataca l’autonomia local
lo i potencia
les Diputacions.
Insisteix que tota la operació s’ha fet tenint en compte els informes tècnics i que tots els
aspectes estan més que contrastats per les postures jurídiques i evidentment es fa en aquest
moment aplicant el paradigma d’eficiència
d’eficiència econòmica, ja que l’estalvi és molt important i
fer-ho
ho a través de Viserma permet eludir la tutela financera que té l’Ajuntament. Afegeix
que és una manera de millorar l’eficiència evitant les cortapises que posa l’administració
central i per tant hi surt
urt guanyant el ciutadà i surt guanyant el servei.
El Sr. Cusidó diu que certament no estan a favor de l’LRSAL però que en aquest cas, el
fet és més greu de cara a l’interés municipal,
municipal per què el que s’està plantejant, el que pot
passar probablement és que
ue tota la càrrega de personal l’hagi d’assumir l’ajuntament
l’ajun
amb
un termini curt de temps, per què si s’atè a la disposició addicional novena, amb la situació
actual de l’ajuntament, Viserma hauria de tancar i els organismes autònoms també
s’haurien de reconvertir
onvertir amb l’ajuntament.
Puntualitza que el benefici més gran per la ciutadania de Vilassar és que aquest servei es
faci directament per l’ajuntament no a través de l’empresa municipal per què hi ha el risc
de tenir que indemnitzar i pagar una sèrie de costos.
c
Insisteix que si la gestió la fes directament l’ajuntament votarien a favor.
El Sr. Oliva diu que tenen fe en que vagi bé i que el temps ho dirà.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, CUP i PSC i 3 vots en contra dels regidors de CIU i PP.

7.- Aprovació inicial del Conveni sobre el Festival Revela't amb l'Associació Espai
Foto.
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L’alcalde comenta que es retira el punt de l’ordre del dia, en la mesura que no hi ha acord
en aquests moments
nts amb l’entitat per poder signar el conveni
Afegeix que el compromís es el mateix i quan hi hagi la possibilitat d’apropar posicions, la
postura de l’ajuntament és clara i diàfana tant pel que fa al contingut com pel que fa a la
qüestió que quan hi hagi acord, s’esposarà públicament i es discutirà en el marc del Ple
municipal.

8.- Modificació de l'Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de
treball del personal al servei de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal
funcionari) i del Conveni
nveni regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball
del personal al servei de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral).
El secretari diu que el tractament d’aquest punt s’ha de sotmetre a votació, ja que no es va
sotmetre a la comissió informativa.
El Sr. Cusidó puntualitza que no hi ha cap documentació a l’expedient.
L’alcalde sotmet la urgència a votació i s’aprova per unanimitat.

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000040

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Modificació de l'Acord regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del
personal al servei de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal funcionari) i del Conveni
regulador de les condicions econòmiques, socials i de treball del personal al servei de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt (personal laboral).
Relació de fets i fonaments de dret

1. El 13 de juny de 2005 es publica al DOGC l’Acord regulador de les condicions
econòmiques, socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar personal funcionari- (codi de conveni 0809222), en endavant l’Acord;
l’Acord; i el 14 de juny
de 2006 es publica al DOGC el Conveni regulador de les condicions econòmiques,
socials i de treball del personal al servei de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt –personal
laboral- (codi de conveni 0809212), en endavant el Conveni.
2. El diaa 15 de febrer de 2016 en el marc de la Mesa Negociadora es va assolir l’acord
següent:
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“S’acorda per unanimitat que de l’article 10. Temps de treball es modifiqui
el quart paràgraf, que diu:
“Els
Els dies 29 de febrer, 24 de desembre i 31 de
de desembre, tindran la
consideració de festius no recuperables i computables pel total d’hores anuals.
Si aquestes coincideixen en dissabte diumenge o festiu, es compensaran per
altres dies.”
Per:
“Els dies 24 de desembre i 31 de desembre tindran la consideració de festius no
recuperables i computables pel total d’hores anuals. Si aquests coincideixen en
dissabte, diumenge o festiu, es compensaran per altres dies.
Quan sigui any de traspàs el dia 29 de febrer es considerarà laborable a tots els
efectes
es i es gaudirà d’un dia compensatori més. Si aquest coincideix en dissabte,
diumenge o festiu, també es compensarà”.
És per això que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Proposta d’acord

1. Modificar l’article 10 de l’Acord i del Conveni, quedant
quedant de la manera següent:
“Els dies 24 de desembre i 31 de desembre, tindran la consideració de festius no
recuperables i computables pel total d’hores anuals. Si aquestes coincideixen en
dissabte, diumenge o festiu, es compensaran per altres dies.
Quan sigui
ui any de traspàs el dia 29 de febrer es considerarà laborable a tots els
efectes i es gaudirà d’un dia compensatori més. Si aquest coincideix en dissabte,
diumenge o festiu, també es compensarà”.
2. Notificar aquest acord als representants del treballadors funcionaris i laborals.
3. Facultar a l’Alcalde per a l’execució del present acord i facultar-lo
facultar
per signar els
documents necessaris per executar-lo.
executar

La Sra. Llauró explica que aquest any és de traspàs i segons el conveni el dia 29 de febrer
té el caràcter de festiu no recuperable i es va acordar amb els treballadors que no es podia
tancar l’ajuntament i s’ha canviat per un dia recuperable.
Demana disculpes per fer-ho
ho d’aquesta manera tan ràpida.
El Sr. Cusidó diu que aquestes coses s’han de fer amb temps i no d’aquesta manera tant
ràpida.

29

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Puntualitza que l’horari que té l’ajuntament de Vilassar de Dalt és l’horari de
l’administració pública i aquest ja contempla el dia de l’any de traspàs i el còmput anual de
37,5 hores està rebaixat amb la proporcionalitat d’aquest dia durant els quatre anys.
No obstant això com que el conveni ja es va aprovar en el seu moment, anuncia que
votaran a favor, però que s’està donant un dia més al personal.
La Sra. Àlvarez diu que no vol intervenir.
La Sra. Martín-Moreno tampoc vol intervenir.
La Sra. Bosch tampoc intervé.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

9.- Adhesió i aplicació de la DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000037

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Adhesió i aplicació de la DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D'ANOIA
Relació de fets

Els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han protagonitzat
durant molts anys un treball intens i lúcid per generar sostenibilitat en el nostre territori i
sovint s’hi han constituït en referent internacional. El nostre ajuntament s’adherí a la Xarxa
per acord del plenari de juliol de 1997 i des d’aleshores ha estat
estat constant en l’aplicació dels
criteris i acords adoptats.
La implantació de les agendes 21 locals i, més recentment els plans d’energia sostenible
del Pacte dels alcaldes, han estat dues fites que han agrupat al seu voltant moltes altres
actuacions que, en conjunt, han canviat la percepció social de l’entorn i la relació que té la
ciutadania amb el medi ambient.
Al mateix temps, els experts han fet una anàlisi cada cop més acurada de la realitat
planetària, que ha aconsellat el disseny de noves propostes, creades des de la recerca i des
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de la participació, destinades a mitigar els impactes de les disfuncions ambientals i a
millorar l’adaptació de la nostra societat a les situacions futures.
En el marc de l’Agenda 2030, Nacions Unides acaba de presentar
presentar els Objectius de
Desenvolupament Sostenible,
Sostenible, que assumeixen l’equilibri ineludible entre ambient,
societat i economia i contemplen disset àmbits d’actuació a favor de les persones, el
planeta, la prosperitat, la pau i la participació.
És especialment
lment transcendent la signatura de l’Acord
l’
de París,, en què 195 països acaben
de pactar l’impuls de mesures i inversions per a un futur baix en emissions, resilient i
sostenible. Sota la seva empara, les ciutats i els pobles han subscrit la Declaració de París,
P
que recull el compromís dels líders locals d'arreu del món per fer front a l'alteració del
clima.
També ha renovat els seus objectius la Unió Europea amb la proclamació del nou Pacte
dels alcaldes pel clima i l’energia,
l’energia que fixa unes quotes de reducció
ció d’emissions del 40%
per al 2030 i afegeix fites d’adaptació a les de mitigació.
Davant de les oportunitats de reflexió i de treball que obra el nou marc, i conscients de la
responsabilitat i de la capacitat de treball i influència dels municipis, la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat ha manifestat un cop més el seu compromís amb la
sostenibilitat plantejant nous reptes amb la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia del passat
4 de febrer.
És per tot això que els grups sota signants proposen adoptar els acords següents
Proposta d’acords

1. ASSUMIR com a propis els objectius plantejats pels nous acords internacionals —
Objectius de Desenvolupament Sostenible, Acord i Declaració de París, nou Pacte
dels alcaldes sobre el clima i l’energia—
l’energia i aprovar
ar la nostra adhesió a la Declaració
de Sant Sadurní d’Anoia aprovada en la 16a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat celebrada a Sant Sadurní d’Anoia el passat 4 de
febrer, amb l’objectiu d’adaptar-la
d’adaptar
a la nostra realitat municipal
ipal i esdevenir-ne
esdevenir
dinamitzadora en el territori.
2. ESTIMULAR la coordinació entre els actors involucrats en el desenvolupament
dels objectius —administracions,
administracions, àmbits privats, xarxes i ciutadania—
ciutadania per tal de
crear sinergies que garanteixin la participació
participació de tothom en el disseny sostenible de
la nostra societat. Amb aquesta finalitat encomanar al Consell sectorial de Territori
i Sostenibilitat l’estudi del conjunt de mesures i criteris a implementar.
3. MOSTRAR la voluntat de l’Ajuntament de treballar pels objectius de
sostenibilitat, com d’ha fet fins ara des dels nostres pobles i ciutats, per tal de posar
l’exemple del treball municipal com una aposta per una pau global, justa i coherent
des dels punts de vista ambiental, social i econòmic. Així, comunicar aquests
acords a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
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El Sr. Oliva diu que la filosofia és ben senzilla i la moció ja és prou clara i que és aquella
vella dita de: pensar globalment, actuar localment.
Comenta que s’ha de pensar globalment
globalment uns criteris genèrics amb aquests objectius i cercar
la manera d’aplicar-ho
ho a cada lloc concret per fer-ho
fer
factible.
Diu que el que es proposa és adherir-se
adherir se tal com es demana i el·laborar un document a
través del consell de territori i sostenibilitat que cerqui la manera de portar a la pràctica tot
aquest conjunt de grans principis.
El Sr. Garrigós diu que el mon està canviant i creu que s’estan fent pases cap un mon més
sostenible en el que primarà la utilitat i l’eficiència dintre d’un context ecològic.
ecolò
Per tant,
afegeix que aquesta adhesió i aplicació del conveni fa que s’avanci cap a la lluita del canvi
climàtic i fer així un mon més sostenible.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
El Sr. Miralles diu que des de la CUP entenen que és imprescindible lluitar contra el canvi
climàtic i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, i evidentment estan a
favor d’impulsar totes aquelles polítiques ecologistes que permetin que a Vilassar i arreu,
s’aposti per la utilització
ió d’energies renovables, i altres mesures que avancin cap a una
societat ecològicament
ment més justa. Tot i això veuen que assumir com a propis els objectius
dels nous acords internacionals és només una mostra de postureig polític.
Comenta que si s’ha escoltat
tat la lectura de la moció, aquest acord de San Sadurní no te cap
mesura concreta a fer-se
se des de l’ajuntament, a la vegada que demana assumir la
Declaració de París, on els compromisos no tenen mecanismes forts ni vinculants, sinó que
són voluntaris i només
més la bona fe dels qui ho van signar, podria fer que aquests acords es
complissin. Afegeix que molts
molts científics, observadors internacionals i entitats ecologistes,
van mostrar la seva preocupació davant de la poca ambició dels acords, i la no obligació
dels
ls estats davant de les polítiques mediambientals.
Anuncia que des
es de la CUP s’abstindran perquè aquesta moció no especifica que farà
l’ajuntament per aplicar una política realment ecologista.

La Sra. Martín-Moreno diu que votarà a favor, ja que defensen
defensen tot el que sigui per una
millor sostenibilitat i promoure les energies renovables. Comenta que aquest acord es porta
a terme per poder realitzar els protocols del mil·lenni, reforça, fomenta, adapta i intensifica
tot el desenvolupament sostenible del planeta.
planeta. Afegeix que no volen que aquest acord
quedi en no res i que s’impulsi a Vilassar de Dalt. Manifesta que l’enorgulleix com a
representant del municipi participar en aquest projecte i que es porti al Ple per poder donar
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les seves opinions i que amb l’esforç
l’esforç de tots els municipi sigui més sostenible tant en
energies, il·luminació i recollida de la brossa.
Demana que es facin declaracions que tinguin un objectiu final i que donarà recolzament i
ajudaran per poder dur a terme aquests acords presos a l’Ajuntament
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.
La Sra. Bosch diu que és un element més que ajuda a treballar els temes mediambientals i
arribar a les fites que s’han d’assolir. Creu que al consistori es fan poques propostes
mediambientals , sobretot per la importància que aquesta àrea té.
Afegeix que té present que el Consell sectorial de territori i sostenibilitat encara està
pendent de convocar o constituïr. Espera que la renovació d’adhesió a la xarxa animi a
donar una empenta en temes de sostenibilitat i eficiència al consistori.
c

El Sr. Oliva insisteix que ja s’estan aplicant les mesures i afegeix que hi ha hagut un canvi
en aquest terreny i que les sol·licituds que s’han adreçat a la Diputació suposen un canvi en
la política seguida i per tant l’objectiu del Consell de Territori i sostenibilitat que no es
podia convocar fins que estigués aprovat el nou reglament per poder aplicar d’acord amb
les noves fórmules és elaborar el conjunt de mesures més consensuables possible sense
etiquetes però que siguin efectives.

La Sra. Bosch diu que aprofitant aquestes mesures d’eficiència que pretenen, ja que han
aconseguit el servei directa d ela recollida de la brossa, es podria plantejar fer el porta a
porta.

El Sr. Oliva diu que s’estudiarà en el consell.

L’alcalde sotmet la moció
ció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, CIU, PSC i PP i dos abstencions dels regidors de la CUP.

10.- Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre el deute de la Generalitat als
ajuntaments.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000038

Moció presentada per: Partit Popular
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Assumpte

Moció que presenta el grup del Partit Popular sobre el deute de la Generalitat als
ajuntaments.
Relació de fets

Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les
administracions que coneixen millor els problemes reals de la gent, i, en molts aspectes,
des d’on es poden gestionar millor les competències que tenen relació amb el benestar de
la ciutadania.
Aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per part del
Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en polítiques socials i el
que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris perquè aquestes
polítiques s’implementin amb garanties de qualitat.
Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues darreres
legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la Generalitat
Genera
de Catalunya
amb el món local. Així sabem que, amb dades de meitat de 2015, la Generalitat tenia un
deute amb els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals, com les diputacions
provincials, de 667 milions d’euros.
A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el Govern de
la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als ciutadans que han
hagut d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades tant del Fons de Cooperació
Local destinat
stinat als ajuntaments que va acumular una baixada del 20% des de 2010 o del
PUOSC que es va reduir, en només dos anys amb una retallada del 73%.
Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les polítiques
socials, polítiques enn les que la Generalitat té competència plena però que ni les ha
implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament local, que els municipis les
puguin implementar.
Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions d’euros
d’eur en
els darrers tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat el pacte contra la
pobresa; les polítiques de protecció social amb retallades de 172 milions d’euros entre
2012 i 2015; la política de lluita contra la pobresa energètica en la que encara no s’ha
constituït el fons; la d’accessibilitat sense recursos per implementar la nova llei; les
partides per l’educació 0--33 anys que la Generalitat ha deixat a zero o les de beques
menjador que són clarament insuficients i on en algunes comarques
comarques de Barcelona s’han
produït retallades de fins al 50%.
Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis municipals:
les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les escoles de música i
els serveis
is socials així com centres per a persones amb discapacitat o gent gran.
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Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer públic el
seu deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de pagament dels
seus compromisos pressupostaris, recursos que els ajuntaments han anat avançant.
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot provocant
que hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis (competències que no
tenen atribuïdes legalment) que en molts municipis està situada, a hores d’ara, entre el 25%
i el 30% del pressupost anual.
Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els municipis
amb una major despesa no obligatòria
obligatòria per habitant són els que tenen menys de 5.000
habitants amb un 9,04% per sobre de la mitjana, fet que obliga a les diputacions a fer un
sobreesforç en aquest municipis.
A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres legislatures,
leg
el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació de la Llei de Governs
Locals i de la Llei de finances locals.
Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus
compromisos, pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies responsabilitats a les
corporacions locals. Un Govern municipalista a la Generalitat de Catalunya que es
comprometi amb l’augment dels recursos que reben els ens locals i amb el finançament
dels serveis bàsics que presten als ciutadans augmentant els recursos del Fons de
Cooperació Local de Catalunya i del Pla únic d'obres i serveis.
És per aquests motius que la regidora del Grup del Partit Popular de Vilassar de Dalt que
subscriu formula la següent MOCIÓ i proposa al Ple
Ple l’adopció del següent ACORD:
Proposta d’acord

1. Constatar que a aquesta darrera legislatura les polítiques del Govern de Catalunya
adreçades als governs locals han estat insuficients: no han impulsat els canvis
legislatius que requerien; han centrifugat el deute de la Generalitat envers els ens
locals; i de forma unilateral han suprimit o ha disminuït greument el finançament
de serveis públics prestats pels ens locals que són responsabilitat de la Generalitat
de Catalunya.
2. Instar al Govern de la Generalitat
General
a:
Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de Catalunya en
sessió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute pendent de la Generalitat
amb tots els ens locals, incloent l’import total i el desglossament sobre les partides
pa
de deute següents d’inversions municipals, beques de menjadors, escoles bressol
municipals, projectes pendents de pagament per la Llei de Barris, programes de
formació ocupacional i programes municipals de cohesió social.
Garantir un finançament suficient
suficient dels serveis públics prestats pels ens locals que
són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la seva inclusió
específica en els Pressupostos de la Generalitat fent especial esment al finançament
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de les escoles bressol, les escoles de música i les escoles d’art municipals, així com
la consignació pressupostària necessària per satisfer les subvencions dels imports ja
aportats pels ens locals en el marc de la convocatòries de l’anomenada Llei de
Barris.
Fer efectius els pagaments pendents
pendents de la Generalitat als ens locals d’exercicis
anteriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de Barcelona, els acords
necessaris amb cada ens local per fixar un calendari de compromisos de pagament
dels deutes que té pendent dels exercicis anteriors.
an
Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes comptables,
que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els ens locals puguin
tenir la consideració d’ingrés pressupostari en els pressupostos dels ens locals.
Presentar
esentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs Locals i el
projecte de Llei de finances locals amb la participació del món local i les entitats
municipalistes.
3. Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris
pa
del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l'Associació Catalana de Municipis.

El Sr. Cusidó pregunta si el secretari ha dit amb l’informe favorable de la Comissió
informativa.

El secretari municipal diu que hi va haver el vot a favor del PP i la resta de grups es van
abstenir i és majoria simple.

L’alcalde diu que hi ha una esmena a la totalitat.

La Sra. Martín-Moreno diu que l’esmena no els ha arribat i que s’havia d’haver presentat
abans de la Comissió
missió Informativa.

El secretari diu que al ser una esmena no és obligatori fer-ho
fer ho abans de la Comissió
Informativa i que es pot fer abans del Ple.
Proposa que un regidor presenti l’esmena a la totalitat i es faci un debat conjunt, es voti
l’esmena a la totalitat
otalitat i en funció del resultat, si es vota a favor l’esmena, no tindria sentit
votar la moció presentada pel PP.
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La Sra. Martín-Moreno diu que quan ella va presentar una esmena a la totalitat d’una
moció ho va haver de presentar abans de la Comissió informativa.
in

El Sr. Oliva puntualitza que el fet és deixar clar que és un tema que afecta Vilassar de Dalt,
el deute dels ajuntament i és interessant poder expressar la postura de cadascú.

L’alcalde puntualitza que no es votarà l’esmena a la totalitat i que
que amb les dades a la mà
explicarà el que es deu a l’ajuntament que és d’aproximadament 4 milions d’euros.

La Sra. Martín-Moreno diu que el PP presenta aquesta moció per què l’únic que volen és
ajudar a l’ajuntament per què té un déficit econòmic molt gran.
gran
Diu que saben que la Generalitat de Catalunya deu molts diners a l’ajuntament i que amb
els diners que deuen, l’ajuntament podria ajudar i fer moltes coses pel poble, per això
volen saber quin és el deute de la Generalitat i demanar que la paguin.

El Sr. Oliva comenta que la moció del PP és una moció amb trampa i que l’objectiu és
carregar contra el govern de la Generalitat quan aquest té problemes per pagar als
ajuntaments per què el govern de Madrid el té ofegat i que està governat pel mateix partit
que presenta la moció.

A continuació llegeix l’esmena a la totalitat:
Vista la moció presentada per la regidora del Partit Popular referent al deute de la
Generalitat amb els ajuntaments, l’equip
l’equip de govern proposa al plenari la següent

ESMENA A LA TOTALITAT
En aquest moment, estem vivint un conjunt de tensions de tresoreria fruit dels ingressos
que estan pendent de cobrament d’exercicis
d’exercici anteriors segons el següent detall:

Anteriors
2008
2009
2010
2011
2013

114.576,99
278.729,75
123.806,06
307.750,66
234.964,12
260.872,63
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2013
2014
2015
Total

341.439,53
1.227.632,57
1.584.230,15
4.474.002,46

El pendent de cobrament a 31 de desembre de 2015 es descompon en les següents
tipologies de deutors:

Estimació del pendent de cobrament a 31/12/2015
Pendent Tributari d'exercicis tancats
1.589.810,04
Pendent Tributari 2015
961.876,58
Quotes PP12
213.954,45
Generalitat de Catalunya
898.115,76
Diputació de Barcelona
316.361,54
VISERMA SLU
298.537,27
Consell Comarcal
57.476,59
Altres
137.870,23
TOTAL
4.474.002,46

35,5%
21,5%
4,8%
20,1%
7,1%
6,7%
1,3%
3,1%

Resulten especialment cridaneres l’elevat pendent de cobrament de la
la recaptació en via
executiva, un 57 %; així com el 20 % que correspon al deute de la Generalitat.
Som conscients que la causa última de l’elevat deute de la Generalitat amb els ajuntaments
i altres està en l’ofegament econòmic que pateix la institució per part del govern central,
però, vistes les circumstàncies del nostre Ajuntament, ens resulta especialment
especialme necessari
que es prioritzi el seu pagament.
Per tot això, és proposen
sen les següents
segü
LÍNIES D’ACTUACIÓ
1. Encomanar a l’Alcalde i al regidor d’Economia les gestions necessàries davant de la
Generalitat perquè efectuï de manera prioritària el pagament de les
es subvencions que
resten pendents.
2. Efectuar la liquidació definitiva de les obres d'urbanització del sector PP12 i recaptar
les quotes ja girades.
3. Analitzar conjuntament amb l’Organisme de Gestió Tributària la composició del
pendent de cobrament
ament en executiva per determinar com es pot actuar per reduir al
màxim aquesta xifra, alhora que cerquem
cerqu
fórmules per facilitar el pagament i enfocar
els casos socials; i fer totes les passes necessàries per poder assumir la gestió directe
de la recaptació
ió executiva per a l’exercici 2017.
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El Sr. Oliva diu que creuen que és el que toca fer ara i que aquestes linees d’actuació ja
s’estan aplicant i preparant i per tant amb això queda molt més delimitat des del punt de
vista del que interessa a Vilassar o com enfocar la problemàtica de tot aquest deute.

El Sr. Garrigós diu que la moció de que la Generalitat pagui el deute que té amb els ens
locals, constata que aquesta dilació ha produït conseqüències a les politiques dels
ajuntaments. Estan d’acord en que aquest punt pot haver afectat a molts ajuntaments de
Catalunya com ara Vilassar, sobretot que estiguin fortament endeutats.
Manifesta que no estan d’acord en la moció per què té una visió esbiaixada.
Afegeix que si la moció inclogués també un reconeixement
reconeixement que part de la situació
econòmica de la Generalitat es basa en la mala gestió de l’estat espanyol i que hi hagués
també una reclamació a l’estat espanyol per què pagui el deute a la generalitat, diu que ho
veurien d’una altra manera.
Estan d’acord en que el consistori reclami el deute i anuncia que votaran en contra de la
moció.

El Sr. Cusidó diu que aquií s’està parlant del deute de la Generalitat de Catalunya, que són
898.115,76 € que és un 20 % i que aquí s’hi ha posat tot que són temes de gestió del propi
ajuntament. puntualitza que els pendents tributaris són en via executiva i no té res a veure
amb la moció que es present a l’igual que la resta de deutes que s’ha fet esment.

L’alcalde puntualitza que quan es parla de la situació econòmica de l’Ajuntament,
l’Ajun
s’ha de
fer constar tots els números del que es deu a l’ajuntament per tal de saber el que es
recaptarà, i afegeix que no serà el cas.

El Sr. Miralles diu que la petició del PP que la Generalitat pagui el que deu, és un exercici
d’hipocresia ja que
ue l’estat espanyol hauria de pagar els deutes que té amb la Generalitat
també i no ofegar-la.
Manifesta que quan a la moció es parla de complir els seus compromisos també és un
exercici d’hipocresia tenint en compte que l’estat espanyol està jugant amb els
el fons de
liquiditat com vol i posant totes les pretensions que pot per condicionar el govern de
Catalunya.
Diu que els sobta que el PP sigui tan defensor dels interessos i serveis públics quan l’exl’ex
alcalde de Badalona, del Partit Popular, volia tancar el conservatori més important de tot
Catalunya.
Anuncia que votaran en contra.

39

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

La Sra. Bosch comenta que troben incoherent que el PP estigui reclamant els deutes que té
la Generalitat, quan en realitat la Generalitat té deutes però el govern central també.
Diu
iu que no entenen aquesta moció i anuncia que votaran en contra.

La Sra. Martín-Moreno pregunta quins deutes té el govern central, ja que totes les seves
competències les paga.
Diu que s’està parlant de deutes que són competències de la Generalitat i afegeix que quan
el govern ha hagut d’ajudar als ajuntaments amb la lleis de proveïdors ho ha fet encara que
sigui en forma de crèdit.
Li diu a l’alcalde que té pendent un informe on es faci constar de les deutes que té l’estat
vers l’Ajuntament de Vilassar
Vilassa de Dalt.

L’alcalde diu que la Generalitat que és la institució de referència a Catalunya, té
hipotecada la seva caixa per què depèn de les transferències de l’estat que estan
condicionades.
Afegeix que no troben de rigor és que es voti una moció que té una clara intencionalitat
política i legítima per part del partit popular.
Comenta que la seva posició política vers aquest tema ha quedat clar.
A continuació sotmet la moció a votació i es rebutja per un vot a favor de la regidora del
PP, 11 vots en contraa dels regidors d’ARA VILASSAR, CIU, CUP i una abstenció de la
regidora del PSC

11.- Moció del grup municipal de CIU en reconeixement a la tasca cultural i política
portada a terme per la Muriel Casals i Couturier al capdavant del procés
independentista català i al servei d'aquest país.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000039

Moció presentada per: Convergència i Unió
Assumpte

Moció del grup municipal de CIU en reconeixement a la tasca cultural i política portada a
terme per la Muriel Casals i Couturier al capdavant del procés independentista català i al
servei d'aquest país.
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Relació de fets

Aquest passat 14 de febrer de 2016, va morir a Barcelona la Muriel Casals i Couturier ,
economista,, professora universitària i política independentista catalana.
catalana Va ser presidenta
d'Òmnium Cultural,, i diputada del Parlament de Catalunya per Junts pel Sí,
Sí essent una de
les principals artífexs i cares visibles del procés independentista català.
Vilassar està treballant activament en el procés independentista des del 13D (13/12/2009) i
una gra majoria de vilassarenques i vilassarencs estan de dol per tan lamentable pèrdua per
a la cultura i la política d’aquest nostre país, per la qual cosa es demana
dem
al Ple un
reconeixement especial del poble de Vilassar a la trajectòria de la Muriel.
Biografia
Nascuda el 6 d'abril de 1945 a la localitat d'Avinyó,, filla de Lluís Casals –
advocat sabadellenc,, amic dels membres de la Colla de Sabadell i soldat republicà exiliat–
i d'Augusta Couturier –mestra
mestra originària de Sant-Etiève–, que es van haver d'exiliar. El
1969 es va llicenciar per la Universitat de Barcelona i es va doctorar el 1981 amb la tesi La
indústria tèxtil llanera i la guerra 1914-18
1914
a la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Era professora emèrita del Departament d'Economia i d'Història Econòmica de
la UAB,, on també havia estat vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació entre
els anys 2002 i 2005. Els seus temes d'interès van ser les reconversions industrials, la
història del pensament econòmic i l'economia europea.
Casals va ser també representant de la UAB a la Xarxa Vives d'Universitats del 2002 al
2009 i féu estades a universitats britàniques: Universitat d'Edimburg, London School of
Economics i Universitat de Gal·les a Bangor.. Era col·laboradora habitual del setmanari El
Temps i del programa Economia i empresa de Catalunya Informació.
Havia entrat a formar part del PSUC el 1967 i, més endavant, d'ICV,, tot i que al final de la
seva vida no militava a cap partit. Va ser membre del consell d'administració de
la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió(1983-1988)
Televisió
1988) i membre del Consell Català del
Moviment Europeu.. Va formar part també de la junta de l'Ateneu
l'Ateneu Barcelonès (2003-2007).
Des de l'any 2008, era membre de la junta d'Òmnium
d'
Cultural i a partir del 20 de març de
2010 en fou presidenta durant quatre anys. Des de la seva posició, ha estat una de les
impulsores i cares visibles del procés independentista català;; sota la seva direcció
d
Òmnium
va organitzar la manifestació «Som una nació. Nosaltres decidim» i Casals va ser
l'encarregada de llegir el discurs del Concert per la Llibertat.
El juny del 2014 fou reelegida a la presidència d'Òmnium Cultural i el juliol de l'any
següent deixà aquest càrrec per presentar-se
presentar se de número tres a la llista de la coalició
independentista Junts pel Sí de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015.
2015 Arran dels
resultats de les eleccions de 2015, Casals va ser escollida diputada al Parlament de
Catalunya i va ser designada com a presidenta de la comissió d'estudi del procés
constituent el 26 de gener de 2016. Quan el govern espanyol va demanar al Tribunal
Constitucional l'anul·lació d'aquesta comissió, Casals declarava a la que ha estat la seva
darrera entrevista: "Continuarem amb els treballs de la comissió, és clar que sí".
El 30 de gener de 2016 va patir un accident a Barcelona en ser atropellada per un ciclista.
Va caure i va patir un traumatisme cranioencefàlic i fractura de pelvis.. Va ser intervinguda
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d'urgència a l'Hospital
Hospital Clínic de Barcelona,
Barcelona, on va estar hospitalitzada des del 31 de
gener. Va morir als 70 anys el dia 14 de febrer de 2016.

Fonaments de dret

•

Reglament de protocol, cerimonial, honors i distincions de l’Ajuntament de
Vilassar,
sar, arts. 35, 39, 40 i següents.

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

Primer – Aprovar la denominació d’una via pública, un complex urbà o instal·lació
municipal a nom de Muriel Casals i Couturier.
Segon – Iniciar l’expedient administratiu amb l’acord de Ple i estudiar la conveniència
d’atorgar-li
li la Medalla d’or de la Vila de Vilassar a títol pòstum.
El Sr. Garrigós destaca la tasca duta a terme per la Sra. Muriel Casals i diu que està
plenament justificat aquest reconeixement que es proposa, tant per la seva trajectòria
personal, com acadèmica, cívica, cultural i política al servei de Catalunya, i diu que el
procés de Catalunya no es pot entendre sense persones com ella, cara visible de la societat
civil catalana que ha canalitzat els anhels d’una àmplia majoria del poble de Catalunya.
Exposa que com a presidenta d’Òmnium Cultural va liderar la defensa de l’Estatut, i que
ens els últims anys ha estat una de les cares visibles de les movilitzacions de l’11 de
setembre a favor d’una república catalana.
Com a conclusió diu que per la seva trajectòria personal i les seves fortes conviccions en
defensa de la democràcia, la llibertat i Catalunya, i des del respecte i la permanent voluntat
de diàleg, demanen el vot favorable a la moció que han presentat.
El Sr. Cusidó afegeix que les entitats independentistes municipals han manifestat el seu
suport a la moció.
El Sr. Morales comenta que ja van manifestar a la Comissió Informativa que s’adherien a
la moció i que la subscriuen al 100%.
La Sra. Àlvarez explica que valoren molt la tasca desenvolupada per la Sra. Muriel Casal al
llarg dels anys de la seva implicació cívica i política, que lamenten la seva pèrdua i
manifesten que estan totalment d’acord en què el Ple reconegui la seva tasca
desenvolupada a favor de l’independentisme al país, però diu que consideren que l’entrega
de la medalla d’or hauria de ser per gent del poble
poble que s’hagi significat per la seva
implicació amb el municipi.
Anuncia que la CUP s’abstindrà a la votació.
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La Sra. Martín-Moreno declara que lamenta la mort de la Sra. Casals, però diu que està en
contra de la moció.
La Sra. Bosch manifesta que també
també lamenten la mort de la Sra. Casals, que reconeixen la
seva aportació política i cultural, que entenen que es proposés donar el seu nom a un carrer
a la localitat on va nèixer o a Sabadell on va crèixer, però que no coneixen si va tenir algun
compromís directe
irecte a Vilassar de Dalt, a banda d’alguna conferència, que pugui justificar
que se li faci aquest menció especial que es proposa.
Conclou que s’abstindrà a la votació.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova amb nou vots a favor dels regidors d’Ara
d’
Vilassar i CIU, tres abstencions dels regidors de la CUP i PSC i un vot en contra de la
regidora del PP.
12.- Donar compte de l'informe de morositat del quart trimestre de 2015.
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent
corre
al quart
trimestre de 2015, que figurava a l’expedient del Ple.

13.- Donar compte de l'informe de seguiment i avaluació del Pla d'Ajust a 31 de
desembre de 2015.
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l'informe de seguiment i avaluació del Pla
d'Ajust a 31 de desembre de 2015,
2015 que figurava a l’expedient del Ple.

14.- 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 gener que van del número D2016AJUN000001 al D2016AJUN000074 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2016AJUN000001

D2016AJUN000002
D2016AJUN000003
D2016AJUN000004

07/01/2016
Assumpció de les despeses de representació
processal en el Procediment Abreujat 73/2015-3,
73/2015
del Jutjat
d'Instrucció número 2 de Mataró, per un pressumpte delicte de
lesions.
07/01/2016
Preu públic per la prestació de serveis de la Gent
Gran de Can Rafart, Salsa i Country - Novembre
2015
07/01/2016
Taxa per Assistència
tència al Casal del dia, desembre de
2015
07/01/2016
Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal,
desembre de 2015
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D2016AJUN000005
D2016AJUN000006
D2016AJUN000007
D2016AJUN000008
D2016AJUN000009
D2016AJUN000010
D2016AJUN000011
D2016AJUN000012
D2016AJUN000013

D2016AJUN000014
D2016AJUN000015

D2016AJUN000016
D2016AJUN000017
D2016AJUN000018
D2016AJUN000019
D2016AJUN000020
D2016AJUN000021
D2016AJUN000022
D2016AJUN000023
D2016AJUN000024
D2016AJUN000025
D2016AJUN000026
D2016AJUN000027
D2016AJUN000028
D2016AJUN000029
D2016AJUN000030
D2016AJUN000031
D2016AJUN000032

12/01/2016
APROVACIO CARRECS DESEMBRE 2015
13/01/2016
Permís i material celebració de la Vilatrail 2016.
13/01/2016
Autorització per a la festa de Sant Antoni Abat, el
dia 17 de gener de 2016
13/01/2016
Ús pèrgola Can Rafart, dia 16/1/2016 de 10 a 14h
13/01/2016
polissa de credit BBVA
13/01/2016
Resolució recurs segons relació 15055862
13/01/2016
Retorn fiança de residus OMAJ2015000009
13/01/2016
Devolució fiança gestió residus OMAJ2014000024
13/01/2016
Encàrrec per l'assessorament
sessorament jurídic de l'expedient
d'establiment del servei públic de recollida i transport dels residus
sòlids urbans i encomana de gestió del servei intern de manteniment i
reparació d'espais públics
13/01/2016
Finalització de la reduccióó de jornada per cura de
menor.
13/01/2016
Encàrrec per l'assessorament jurídic en
procediments de responsabilitat patrimonial, sancionadors i
urbanisme.
13/01/2016
Relació serveis extraordinaris i plusos varis Policia
Local.
14/01/2016
Autorització banderoles de la senyera catalana a
diversos carrers de Vilassar de Dalt a instància de particular
14/01/2016
Aprovar la relació de reposició del Casal de la Gent
Gran de Can Rafart C00005
14/01/2016
Aprovar la reposició de bestreta de Serveis Socials
de les relacions C00154, C00155 i C00156
14/01/2016
Permís per poder realitzar l'activitat lúdico/didàctica
al Parc de Can Rafart, el dia 2 de juny de 2016.
14/01/2016
Permís per poder realitzar l'activitat lúdico/didàctica
al Parc de Can Rafart, el dia 24 de maig de 2016.
14/01/2016
Permís per poder realitzar l'activitat lúdico/didàctica
al Parc de Can Rafart, el dia 17 de maig dee 2016.
14/01/2016
Permís per poder realitzar l'activitat lúdico/didàctica
al Parc de Can Rafart, el dia 5 d'abril de 2016.
14/01/2016
Permís per poder realitzar l'activitat lúdico/didàctica
al Parc de Can Rafart, el dia 11 de març de 2016.
14/01/2016
Bestreta nòmina
14/01/2016
Sol.licitud Bestreta.
14/01/2016
Sol.licitud de Bestreta.
14/01/2016
Procediment de restabliment de la legalitat
urbanística al c/ Sant Jaume, 11
14/01/2016
Procediment de restabliment de la legalitat
urbanística al c/ Rafael Riera Prats, 39
15/01/2016
Relació serveis extraordinaris i plusos agent TIP
046 de la Policia Local. Periode de març a juliol 2015.
15/01/2016
Autorització de la rua de carnestoltes 2016.
15/01/2016
Permís per a talls de carrers, el dia 5 de febrer de
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D2016AJUN000033

D2016AJUN000034
D2016AJUN000035
D2016AJUN000036
D2016AJUN000037

D2016AJUN000038
D2016AJUN000039
D2016AJUN000040
D2016AJUN000041
D2016AJUN000042
D2016AJUN000043
D2016AJUN000044
D2016AJUN000045
D2016AJUN000046
D2016AJUN000047
D2016AJUN000048

D2016AJUN000049
D2016AJUN000050
D2016AJUN000051
D2016AJUN000052
D2016AJUN000053
D2016AJUN000054
D2016AJUN000055
D2016AJUN000056
D2016AJUN000057

2016 de 16 a 17 h, per a fer la rua de carnaval.
15/01/2016
Cessió de l'espai públic de Can Banús, el dia 21 de
juny de 2016 de 9 a 15 h., per a la celebració de diverses activitats
esportives amb motiu de la festa de fi de curs.
15/01/2016
Cessió de material per a la festa de Sant Antoni
Abat, el dia 17 de gener de 2016.
18/01/2016
Dia de la Pau, el 29 de Gener de 2016.
18/01/2016
Rua de Carnaval, el dia 5 de febrer de 10:00 a
12:00 h.
19/01/2016
Llicència d'obres per ampliació xarxa elèctrica
carrer Narcís Monturiol, 22
20/01/2016
Aprovar conveni entre aquest l'Ajuntament i l'escola
I.E. Sant Jordi, en un projecte de Servei Comunitari.
20/01/2016
Constitució de les Bestretes de Caixa Fixa vigents
a l'exercici 2015.
20/01/2016
Llicència d'bres per a la reducció d'una piscina al c/
Burriac, 27
20/01/2016
Llicència d'obres menors per substitució de bigues
de fusta per bigues de ferro de la teulada.
20/01/2016
Material per celebració jornada de portes obertes
dia 20/2/2016
20/01/2016
Llicència d'obres per la instal·lació d'escomesa de
gas al carrer Ravalet núm.23.
20/01/2016
Llicència d'obres per arrebosat del voladís del
carrer Mercat 5 1r. 1a.
20/01/2016
Renúncia llicència obres OMEN2015000084 i
sol·licita retorn taxes
20/01/2016
Realització serveis extraordinaris desembre
20/01/2016
Autorització del canvi de vehicle adscrit a la
Llicència de Taxi número 6.
20/01/2016
Cessió de la Plasça dela Vila (lliure de cotxes) el
dia 31 de gener de 2016, de 9 a 12 h. per a fer una Gimkana familiar
-Mou-te pels refugiats.
21/01/2016
Preu públic per la prestació de serveis de la Gent
Ge
Gran de Can Rafart, (Ioga Tai Line) 4rt trimestre de 2015
22/01/2016
Pagament a Justificar Cavalcada de Reis 2016
22/01/2016
Delegació d'autorització de celebració de matrimoni
civil a favor de la regidora M. Lluïsa Ruhíí Planas.
22/01/2016
Cessió d'un espai públic la Pergola de Can Rafart
22/01/2016
Modificació de l'estructura organitzativa de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
22/01/2016
Caducitat sol·licitud de gual al c/ Torres i Bages, 7
25/01/2016
Autorització per posar el tensor per poder posar
fibra òptica al pavelló
25/01/2016
Designació de representació processal.
25/01/2016
Contracte del servei de recollida i transport
tra
de
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D2016AJUN000058
D2016AJUN000059
D2016AJUN000060
D2016AJUN000061
D2016AJUN000062
D2016AJUN000063
D2016AJUN000064
D2016AJUN000065
D2016AJUN000066
D2016AJUN000067
D2016AJUN000068
D2016AJUN000069
D2016AJUN000070
D2016AJUN000071
D2016AJUN000072
D2016AJUN000073

D2016AJUN000074

determinats residus i altres serveis de transport.
26/01/2016
Aprovar la relació d'intrvenció I00977
26/01/2016
Aprovar la relació I00976 de despeses Ajuntament
26/01/2016
Aprovar la relació de pagament I00975.
26/01/2016
Devolucio Plans de Pagament
26/01/2016
Aprovar la reposició de bestreta de Tresoreria C84
28/01/2016
Taxa Assistencia Centre Obert, gener - febrer març de 2016
28/01/2016
Taxa Ocupació Terrenys Mercat Setmanal, 1r.
trimestre 2016
28/01/2016
Impost sobre Bens Immobles, 2015
28/01/2016
Preu public Serveis Esportius Can Banus, Gener
2016
29/01/2016
Suspensió d'obres
es sense llicència a la Riera Salvet,
38 bx.
29/01/2016
Resolució al.legacions segons relació 16003455
29/01/2016
Acord incoació segons relació 16003375
29/01/2016
Ordre d'execució al c/ Dr. Trueta, 18
29/01/2016
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Sant Ramon, 2
29/01/2016
Finalització de reducció de jornada.
29/01/2016
Llicència d'obres menors per l'obertura de forats de
finestra existent
xistent en façana, adequació interior del local i renovació
estètica de la façana a la Riera de Targa, 53 i desestiment
OMEN2015000076
29/01/2016
Adjudicació del contracte de rènting d'una
fotocopiadora multifunció color per a Secretaria.

A continuació ess dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes d’abril que van del número D2016MUSE000001 al D2016MUSE00001 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.

D2016MUSE000001

14/01/2016

Relació de reposició de bestreta C00100

A continuació ess dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
se
ordinària del mes d’abril que van del número D2016TEAT000001 al D2016TEAT000002 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
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D2016TEAT000001
D2016TEAT000002

19/01/2016
Expedient 02 de modificació del pressupost
press
de
l'exercici 2015 per generació de crèdit al Consorci Centre
Teatral-Cultural La Massa.
19/01/2016
Relació de reposició de bestreta C00040

15.- Precs i preguntes.
Torn de precs i preguntes
Torn de precs

El Sr. Cusidó, previ a formular els precs d’aquest sessió, recorda que hi ha coses pendents
de respondre de plens anteriors, que són els següents:

Del Ple de juliol: Diu que queda pendent que els informi el Sr. Morales de si ja ha passat
als tècnics municipals, per al seu estudi,
es
les qüestions que reivindicaven els veïns de la
Fornaca referents al Camí de Mataró, i si s’ha fet alguna cosa al respecte. (increment
trànsit i accés velocitat).
respect a reduir els
Del Ple de setembre:: Diu que volien saber si s’ha fet alguna actuació respecte
tràmits de sol·licitud de les llicències de gual.
Del Ple d’octubre:: Diu que queda pendent de respondre en relació a les actuacions
realitzades en el voral dret del Camí de la Cisa, en direcció a Premià de Dalt, que la vorera
desapareix pel marge dell terreny urbanitzable que l’acota. També diu que està pendent la
millora de senyalització del carrer del Mercat, que cada dia és més un perill.

A continuació, i en nom de CIU, formula els precs següents:
l’IBI Exposa que el passat
ssat 11 de febrer de 2016, es va
1- Terminis de pagament de l’IBI:
publicar al BOP el decret del padró fiscal del l’IBI del 2016, on es reflectia el període
de cobrament ordinari, i les quatre fraccions dels domiciliats, donant un termini de 20
dies naturals per tal que la ciutadania pugui presentar reclamacions al respecte.
Comenta que ell problema
proble
és que la primera fracció es va cobrar el dia 5 de febrer, o
sigui 6 dies abans de la publicació. Pregunta que com éss possible que es cobri abans de
que les liquidacions tinguin el caràcter de fermes.
fe
Afegeix que fins
ins i tot s’atorga un
termini de 30 dies per presentar recursos de reposició a comptar de la finalització del
període d’exposició pública,
pública i que això vol dir que o bé havien de publicar-ho i
decretar-ho
ho abans, o be calia retardar el cobrament
cobrament fins que la liquidació fos ferma, o
sigui fins el 2 de març. Planteja que en qualsevol cas s’ha fet malament i s’ha cobrat
per avançat als contribuents la primera fracció sense haver emprat el procediment
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administratiu correcte, per la qual cosa demanem com a prec, que el regidor d’Hisenda
lliuri als contribuents afectats una carta individualitzada de disculpa i que prengui les
mesures perquè això no es torni a produir, ni amb aquest,
aquest ni en cap més altre impost.
2- Cancel·lació de servituds:
servituds: Explica que a la darrera Junta de Govern Local, en el punt
4 de servituds, que constava com a sobrevingut 4.1, es va acordar per la majoria dels
assistents, cancel·lar les servituds de pas a favor l’Ajuntament de Vilassar al conjunt de
Can Manyer.
r. Diu que l’acord es va aprovar per majoria, i per una abstenció del Sr.
Carlos, per ser propietari d’una part de l’edifici afectat. Planteja que això no és
correcte, ja que la incompatibilitat afecta a tot el procés, no només al moment de la
votació, i que
ue l’art.76 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local determina que
s’hauran d’abstenir de participar en la deliberació, votació, decisió i execució de tot
l’assumpte, decretant la invalidesa dels actes en què s’ha intervingut. Comenta que el
fet d’abstenir-se
se és una expressió de la votació i que això suposa que aquest acord és
invàlid de ple dret. Demana
Deman com a prec que es decreti la invalides de l’acord i que es
torni a tramitar de manera correcta, abandonant la sala el Sr. Carlos en el moment de
tractar aquest tema a la Junta de Govern Local.
3- Despeses Festival Vilazzari.
Vilazzari. Exposa que en el passat ple de novembre se’ls va lliurar
per part de la regidora
egidora de Turisme, un informe de les despeses del festival Vilazzari,
acompanyat d’un estudi d’impacte econòmic,
econòmic, satisfacció i públics del festival 2015,
emès per l’empresa Tanit Didàctica, amb la qual estava vinculada la regidora de
manera directa com a treballadora o directiva del festival en l’edició del 2014, i per
parentiu familiar directe amb el sotasignant de l’informe actual. Manifesta que demana
com a prec que se’lss acrediti si es vulnera la llei d’incompatibilitat en aquest cas, si
l’empresa Tanit factura serveis a l’ajuntament o éss titular de conveni o encomana
remunerada o no, de manera directa o indirectament,
indirectament, i si és així que es prenguin les
mesures necessàries per regularitzar la situació.

El Sr. Morales respon en relació al carrer del Mercat i diu que s’ha instal·lat una
senyalització de prohibit girar a la dreta excepte veïns, just al carrer Manuel
Manu Moreno abans
de la cantonada, per reforçar la senyalització vertical ja instal·lada a l’entrada del carrer.
Sobre la qüestió de l’Av. de la Cisa diu que l’expedient està obert i que s’està avançant en
el procediment i que si no s’ha informat de res més és perquè no hi ha cap novetat de
moment, tot i que es va fent un seguiment.
En relació al Camí de Mataró contesta que hi ha tres bandes reductores en aquell tram i que
els tècnics consideren que no hi ha necessitat d’instal·lar-ne
d’instal·lar
cap més.
Informa que s’han explorat mesures alternatives de reducció el volum del trànsit però que
encara estan en estudi.
Comenta que no tenia present la qüestió relativa als guals.
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El Sr. Cusidó comenta que a cada ple se li contesta el mateix en relació a la qüestió del
Camí
mí de la Cisa, i que el que volen saber és si s’ha fet algun requeriment, si s’ha parlat
amb els propietaris...
En relació al senyal del carrer del Mercat diu que deu ser molt recent perquè ni ell, ni
molta gent se n’ha adonat perquè continuen passant per allà.
Sobre el camí de Mataró diu que el problema no són tant les bandes reductores, sinó que
els veïns es queixen de què el passeig està malmès, tant per la banda del parc, com el talús
que baixava i podia caure a la part de baix.
El Sr. Morales informaa de què la Sra. Llauró es va reunir amb els veïns de la Fornaca.
La Sra. Llauró explica que es van comprometre a alleugerir els tràmits de la concessió de
guals i que s’estan fent els tràmits pertinents.
Pel que fa a la Fornaca comenta que s’ha reunit diverses
diverses vegades amb els veïns i que
mirarà quines són les problemàtiques a les que fa referència el Sr. Cusidó, i que ara no
recorda exactament.
El Sr. Oliva respon en relació al tema de l’IBI i diu que el Sr. Cusidó és especialista en fer
afirmacions sobre
re qüestions jurídiques sobre les que no hi entén i que pot fer qualsevol i
que sembla que siguin certes. Diu que tots els procediments són supervisats per Secretaria.
Comenta, en relació a la incompatibilitat del Sr. Carlos, que no estava clar que existís i
que, davant el dubtes, es va optar per aquesta via.
El secretari explica que no recorda exactament com està redactat aquest punt a l’acta de la
Junta de Govern, però que el que ell recorda és que des del moment en què el Sr. Carlos es
va assabentar de què podia estar afectat, es va abstenir de participar i de votar.
Afegeix que això és irrellevant en base a l’article 28 de la Llei 30/1992, i que no es parla
de nul·litat sinó d’anul·labilitat, i que dependria de si hagués votat i que el seu vot hagués
estat
stat decisiu, i com a cas extrem.
El Sr. Carlos diu que el que va passar durant la reunió de la Junta va ser el mateix que ha
passat amb el Sr. Cusidó avui.
Explica que ell va informar de què era propietari i que va preguntar si calia que sortís de la
sala.
El Sr. Cusidó comenta que l’acta està mal redactada i que hauria de figurar que el Sr.
Carlos va sortir de la sala quan es tractava aquest tema.
La Sra. Lloret comenta que li sorprèn la pregunta sobre Tanit a dia d’avui perquè quan fa
mesos es va plantejar
lantejar aquest tema ja es va aclarir.
Explica que com a empresa es va finalitzar el contracte al 2015 i que quan va tenir lloc el
Vilazzari l’empresa Tanit ja no hi va estar implicada.
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Aclareix que era una activitat dirigida i impulsada des del propi museu
museu arxiu, on la persona
que esmenta és membre d’un òrgan gestor, que va col·laborar de manera voluntària per
continuar en el projecte sense que l’empresa en qüestió cobrés res.
Exposa que ja es va informar que l’estudi l’havia fet l’empresa i que s’aportava
s’aport
voluntàriament com a aproximació a un primer estudi de l’impacte del que podria suposar
aquests esdeveniments del Vilazzari i del Revela’T.
Vol fer constar que es va fer dins el funcionament intern de l’empresa per recollir aquestes
dades i ajudar a valorar
alorar i millorar els esdeveniments en què en algun dia també s’havia
participat.
Per últim ressalta que en el moment en què ella va assumir el càrrec de regidora a
l’Ajuntament, l’empresa Tanit va deixar de treballar per l’Ajuntament.
El Sr. Cusidó aclareix
reix que si ha fet la pregunta és perquè l’informe es va fer al setembre.
La Sra. Lloret afegeix que si es va donar l’informe va ser en un exercici de transparència i
que haurien d’estar agraïts.

A continuació formula els seus precs la Sra. Àlvarez en representació
representació de la Cup.
1. Difusió de les activitats dels partits als mitjans de comunicació municipals.
Exposa que els sorprèn que la responsable de comunicació els hagi dit que els actes
de partits polítics no es poden publicitar al web municipal, i que actes com per
exemple la xerrada de l’auditoria ciutadana, que té a veure amb una moció
aprovada per l’Ajuntament, no es pugui publicitar des de l’Ajuntament.
Com a prec demana si es poden modificar aquests criteris per fer difusió dels actes
encara que tinguin
inguin a veure amb partits polítics, si tenen una relació directa amb
mocions aprovades per l’Ajuntament.

El Sr. Morales diu que la proposta és molt àmplia i que és molt probable que la difusió
igualment arribaria per moltes altres vies.
Proposa de parlar-ne
ne perquè sempre s’ha procurat seguir un criteri periodístic i
professional, i que en cap cas hi ha voluntat, ni per part de les tècniques, ni del
departament, ni del govern, de no informar.

A continuació formula els seus precs la Sra. Gemma M. Martín-Moreno,
Martín Moreno, en representació
del PP.
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1. Estacionament a la Riera Salvet.
Salvet. Exposa que els veïns de la Riera Salvet tenen
problemes per entrar a casa seva perquè els cotxes s’aparquen davant de les portes i
no els deixen passar.
Afegeix que aquest cap de setmana hi
hi havia tres vehicles mal estacionats i que els
veïns van haver de trucar a la Policia perquè no podien entrar a casa seva.
Diu que no es pot caminar per la vorera i que hi ha trams on la vorera ni existeix, no
podent ser compatibles els trànsits de vianants
vianants i de vehicles per la qual cosa s’està
posant en perill als vianants.
Diu que al mes d’agost els veïns van fer una instància en què demanaven poder
posar testos grossos amb plantes i que l’Ajuntament va respondre que estava tot
solucionat perquè havien pintat una línia groga.
Explica que els vehicles s’aturen per comprar a la botiga que hi ha i que es queden
amb el motor engegat.
Planteja com a solució que s’instal·lin bol·lards o testos de formigó prefabricats que
impedeixin que s’aparqui i que la gent
gent pugui entrar a casa seva i que quedi com a
mínim un metre de vorera per poder caminar.

El Sr. Morales contesta que els veïns van entrar una instància a l’Ajuntament cap al mes
d’agost i que a principis de desembre ja s’havia fet una actuació.
La Sra. Martín-Moreno insisteix en què es va trigar sis mesos en actuar.
El Sr. Morales diu que ho comprovarà i que li passarà.
Explica que allà es va fer una actuació de vorera provisional a partir del pintat i que es pot
mirar de reforçar en funció de les possibilitats.
pos
Aclareix que no es pot construir una vorera definitiva en aquest moment perquè les
entrades de les cases estan afectades tenint en compte que hauria d’anar en aquella part.
Reconeix que és cert que hi ha una rotació de vehicles molt elevada perquè
perquè hi ha diversos
establiments comercials, i que s’ha demanat a la Policia Local que estigui al cas per
garantir que efectivament es produeixi aquesta rotació.
Informa que ara hi ha pas continuat per a vianants i que s’està fent seguiment per veure si
amb aquesta actuació es resol tot o part del problema i com s’ha de seguir actuant.
La Sra. Martín-Moreno insisteix en què no s’ha resolt el problema i diu que disposa d’una
fotografia d’ahir mateix on es pot veure que no es podia entrar a casa.
La Sra. Llauró demana que li passi les fotos i que ja parlaran amb els veïns.
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A continuació formula els seus precs la Sra. M. Àngels Bosch, en representació del PSC.
1. Comissió Municipal d’Avaluació dels Serveis Bàsics.
Bàsics. Comenta que es va crear
aquest comissió per part del Ple però que no s’ha sabut res més. Com a prec
demana saber com està el tema.
L’alcalde li respon que té raó i que s’ha de convocar la comissió.
Es compromet a convocar--la
la en breu amb la documentació dels passos que s’han fet fins
ara i del que implicaria la recaptació conjunta, que és una de les qüestions que estan més
avançades.

Torn de preguntes

El Sr. Cusidó recorda que de les preguntes els queda pendent de resposta del mes de
setembre si es va netejar la reixa de recollida d’aigües pluvials del carrer Marquès de
Barbarà, davant del Castell i de si s’ha actuat amb el soroll de les reixes de la Riera.

A continuació, i en nom de CIU, formula les preguntes següents:
soterrades Explica que hi ha diferents indrets en el municipi on quan es
1. Instal·lacions soterrades.
va reparar el subsòl i es va asfaltar de nou o col·locar llambordes, en el centre històric,
i en les urbanitzacions, i en noves zones urbanes, es va preveure soterrar els serveis,
tenint en compte la telefonia i imatge per cable, la qual
qual cosa va suposar una despesa
afegida al cost de les obres, però que contribuïa al soterrament dels serveis i la
reconversió dels actuals aeris que comporten impacte visual i camps electromagnètics a
corregir. Així mateix planteja que els ha sorprès que ara que s’està
s’est col·locant la
telefonia i imatge per cable no s’obliga a les companyies a fer ús de l’obra feta, ni a
fer-ne
ne de nova en els trams que no es disposa. Per aquest motiu, pregunten que què es
fa des de l’Ajuntament en aquest sentit i per què no s’utilitzen
utilitzen les instal·lacions
soterrades per passar els serveis que s’instal·len en el municipi. També manifesta que
volen saber què es pensa fer al respecte i demanen que se’lss mantingui informats
d’aquesta greu errada de supervisió de les companyies de serveis.
se
electes. Exposa que sembla
s
ser que
2. Cotització a la Seguretat Social dels càrrecs electes.
l’Ajuntament no ha cotitzat degudament les retribucions dels càrrecs electes a la
Seguretat
eguretat Social des de fa anys, i diu que quan una regidora
egidora va anar a accedir
ac
als
serveis de l’atur es va trobar aquesta anomalia i l’Ajuntament va haver de satisfer
diversos anys d’endarreriments de cotització i els corresponents interessos i despeses
per no haver-ho
ho fet. La pregunta és per què no es va pagar correctament, de quin import
es tracta l’anomalia i a quins càrrecs electes afecta i demanen que, en tot cas, se’ls lliuri
un informe econòmic detallat d’aquesta greu anomalia indicant fets,
fets motius i
responsabilitats al respecte.
per
Comenta que sembla
3. Acord amb l’anterior responsable de serveis a les persones.
ser que recentment
ecentment s’ha arribat a un acord amb l’anterior responsable
esponsable de serveis a les
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persones, que es va acomiadar de manera indeguda i que es va haver de readmetre
readme
pagant-li
li els endarreriments
endarreriment i les cotitzacions deixades de percebre,
cebre, que en el seu
conjunt van suposar mes de 150.000€
150.000€ de despesa pública i perdre els litigis.
litigis Diu que
ara, perquè es jubili amb anterioritat a la data que podia fer-ho
fer ho, se l’ha tornat a
indemnitzar o això es pretén,
pretén tal i com consta a la documentació del
el Ple de desembre,
en què es compte amb la seva plaça per contractar altres tècnics. La pregunta és si s’ha
acordat quelcom amb el treballador per jubilar-se
jubilar
abans, si see l’ha
l
indemnitzat
econòmicament i si és així, quina quantia se li ha de lliurar o se li ha lliurat.
L’alcalde respon la pregunta relativa a l’anterior responsable de serveis a les persones i diu
que s’ha arribat a un acord pel qual aquest senyor podria efectivament jubilar-se
jubilar a 65 anys.
Afegeix que això implica jubilar-se
jubilar ara i deixar de treballar cinc anys més a Vilassar, fins
als 70 anys.
Aclareix que a l’hora de fer càlculs de costos, caldria tenir en compte els diners que se li
deixarien de pagar durant aquests cinc anys, que podrien ser d’uns 60.000€
60.000 anuals.

En relació a les retribucions
cions dels càrrecs electes diu que és un tema que a ell personalment
també li afecta, i que sembla ser que va haver un error en la manera de definir el sou i que
és una qüestió que ja ha estat restituïda.
Sobre la qüestió dels soterraments i les llambordes
llambordes diu que no sap ben bé a què es refereix
el Sr. Cusidó.
El Sr. Cusidó explica que fa temps, quan s’obria i es canviava algun tram de clavegueram o
es feien actuacions d’asfaltat o reasfaltat, s’actuava i es deixava pas a tots els serveis
d’aigua, gas, etc
tc i que es feia una previsió, fins i tot de la telefonia soterrada.
Comenta que ara s’estan tornant a posar les instal·lacions sense soterrar, i pregunta si no es
fa res a nivell municipal.
L’alcalde diu que es farà una planificació de tot el municipi sobre els problemes que les
companyies subministradores estan provocant, i que se les requerirà per tal que facin
actuacions de correcció a l’espai públic.
Informa de què s’aprofitarà l’acabament d’algunes obres que es van dur a terme per
tercers, s’introduiran
duiran millores urbanes immediates al voltant del mercat municipal, que
implicarà també una millora important al paisatge urbà, que també s’eliminaran torres
elèctriques com la de la Riera de Targa, o futures actuacions als Jardinets de Sant Jordi.
La CUP renuncia a formular cap pregunta.
Per part del PP, la Sra. Martín-Moreno
Martín
fa una crida a la participació com a espectadors al
Primer Torneig de Special Hockey per a discapacitats, que han promogut la Sra. Maria
Rios i ella mateixa, i que tindrà lloc a Vilassar
Vilassar de Dalt el dia 5 de març, a les 17 h, entre el
FC Barcelona, el Col·legi Paidella, el Grup Catalònia i l’Iluro, que compta que jugadors de
la selecció espanyola d’aquesta categoria i que han guanyat la copa d’Europa i el Premi
Nacional de Deportes Infanta
nfanta Sofia.
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Informa de què han aconseguit una aportació de l’Obra Social La Caixa, de què Pastisseria
Cros obsequiarà uns brioixos per als nens, que s’estan posant falques a Ràdio Marca, etc
Conclou que li agradaria que la gent assistís a aquest esdeveniment
esdeveniment de manera massiva i
que es recolzés a aquests nois.
Aclareix que l’entrada és gratuïta i informa de què al final s’obsequiarà amb xocolata
desfeta i xurros per a tots els assistents i de què es vendran unes samarretes del torneig a 3€
3
que aniran destinats
stinats a Càritas.

La Sra. Bosch formula les preguntes següents:
1. Desgavell de tanques al municipi. Comenta que es poden veure nombroses
tanques pel municipi. Diu que unes que haurien de servir únicament per
senyalització provisional, romanen al lloc on les han ubicat dies i dies, com és el
cas de la que hi ha al carrer Canyamar, que senyalitza la reducció de velocitat, que
no hauria de ser una tanca sinó un senyal. També diu que algunes que es posen per
festes tampoc es retiren de manera immediata i es queden
queden al lloc durant dies.
Planteja que això pot provocar que després no es respectin les senyalitzacions, com
va passar a la festivitat de Sant Antoni, quan molta gent va aparcar sota el Casinet
perquè la tanca senyalitzadora s’havia mogut de lloc.
L’alcalde
alde respon que es miraran aquest tema de les tanques.

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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