Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 9/2017

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
ORDINÀRIA
26 d´octubre de 2017 .
de les 20:00h. a les 21:30h.
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 Garrigós Roca
Teia Àlvarez Pons De Vall
Enric Miralles Mestres
Gemma Maria Martin-Moreno
Moreno Garcia
Maria Àngels Bosch Mauri
Secretari:

Carles Casellas Ayen

Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2017.
2. Aprovació de la creació del fitxer DRAG. Dispositiu de recursos
recursos per a agents i
inscripció al Registre de Fitxers de titularitat pública de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.
3. Moció de condemna a les agressions de l'Estat a Catalunya.
4. Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.
5. Assabentar
sabentar dels Decrets d'Alcaldia.
6. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

L’alcalde dóna la benvinguda a la sessió ordinària del ple municipal del 26 d’octubre, que
és una sessió que té un sentit extraordinari per la situació que viu el país i la sessió
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parlamentària d’aquests moments, contrastada amb la sessió que du a terme el Senat. Diu
que en aquest ple es lliura una moció d’urgència que té a veure amb la suspensió que
preveu el 155 al final, i que se seguirà l’ordre del dia previst a la comissió informativa, i
que al final es presentarà aquesta moció. Diu que abans de procedir
procedir a la revisió de l’acta,
volia fer un parell de comentaris.
Diu que el primer comentari és obligat i és exigir la immediata posada en llibertat dels
presos polítics catalans i dels dos Jordis. Afegeix que es va cap a l’onzè dia en què es
troben en presó i sense una causa determinada i per defensar el dret a manifestació i el de
la lliure opinió.
Com a segon punt vol tornar a agrair a les 4.371 persones que varen votar al poble al
referèndum del dia 1 d’octubre, que va ser major que en qualsevol elecció de les que es
duen a terme, ja sigui municipal, autonòmica, estatals o europees, a les 4.046 que varen
votar que “sí” i a les 230 que varen votar “no”, que suposa un percentatge de participació
amb relació al cens del 63,1 per cent, i que això suposa la legitimitat
legitimitat del resultat a Vilassar.
Acaba agraint al conjunt del govern per la logística desenvolupada en el marc del
referèndum i en tot allò que era necessari perquè es concretés materialment parlant, i al
conjunt de càrrecs electes dels diferents grups democràtics
democràtics i que estan pel lliure exercici de
l’autodeterminació, que van estar a peu de carrer i també en el procediment organitzatiu
del referèndum, i sobretot al conjunt de persones que van estar a les meses, sotmeses a
pressió, al conjunt de representants
representants de l’Administració que estaven des del primer moment,
i sobretot al conjunt de tots els que van fer possible que el referèndum es dugués a terme
tot i la tensió fins el final, mantenint la seva presència, la resistència davant del que es veia
venir, en totes les urnes que es van desplegar a Vilassar, que van ser totes les que s’havien
previst. Reitera les gracies.

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2017.

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta del ple de 28 de setembre de 2017.
A continuació sotmet l’acta a votació i s’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació de la creació del fitxer DRAG. Dispositiu de recursos per a agents i
inscripció al Registre de Fitxers de titularitat pública de l'Autoritat Catalana de
Protecció de Dades.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000207
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Proposta presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació de la creació del fitxer DRAG. Dispositiu de recursos per a agents i sol·licitud
d’inscripció al Registre de Fitxers de titularitat pública de l'Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.
Relació de fets

1. Per part de l’inspector cap de la Policia Local es va emetre un informe relatiu a la
necessitat de contractar un programari fet a mida per a policies locals mitjanes i
petites, que permetés gestionar els serveis i novetats diàries a la Policia Local.
2. El programa informàtic DRAG, de l’empresa DRAGCLIC, SL, s’ajusta a les
necessitats de la Policia Local.
3. Per tal de poder instal·lar i posar en funcionament aquest programa cal que
prèviament s’aprovi la creació del fitxer i que aquest s’inscrigui al Fitxer de
Titularitat Pública, depenent de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
4. El fitxer que cal registrar tindrà
tindr les característiques següents:
Denominació

DRAG. Dispositiu de recursos per a agents.

Sistema de tractament
Responsable del fitxer
On exercir el dret d’accés,
rectificació, cancel·lació i
oposició

Parcialment automatitzat
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Ajuntament de Vilassar de Dalt (Oficina d’Atenció al Ciutadà,
Plaça de la Vila, 2)

ALT
Nivell de seguretat
Estructura bàsica i tipus de Dades especialment protegides: (ideologia, religió afiliació
dades
sindical, creences, origen racial o ètnic, salut, vida sexual).
Dades sobre comissió infraccions penals o administratives.
Dades de caràcter identificatiu (DNI/NIF, telèfon, marques
físiques, número Seguretat Social o mutualitat, signatura o
empremtes, signatura electrònica, nom i cognoms, imatge
imatg o veu,
adreça postal o electrònica, número de registre personal.) Dades
de geolocalització.
Dades de característiques personals (estat civil, edat, llengua
maternal, dades familiars, sexe, data naixement, nacionalitat,
lloc de naixement, característiques físiques).
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Dades de circumstàncies socials (Allotjament
Allotjament o habitatge, clubs
i associacions, situació militar, llicències, permisos, propietats o
possessions, aficions i estils de vida).
Dades acadèmiques i professionals (Formació
Formació i titulacions,
historial acadèmic
, experiència professional, col·legis o
associacions professionals).
Dades d’ocupació laboral (Cos, escala, categoria, grau , llocs de
treball, dades no econòmiques de nòmina, historial laboral)
Dades d’informació comercial (Activitats i negocis,
comercials, subscripcions a publicacions
,
artístiques, científiques).

llicències
creacions.

(
Dades econòmiques i financeres i d’assegurances (Ingressos,
rendes, inversions, patrimoni , crèdits, préstecs, avals, dades
bancàries, assegurances, dades de nòmina
,
impostos,
deduccions, plans de pensió, jubilació, hipoteques, subsidis,
beneficis, historial, crèdits, targetes de crèdit).
Dades de transaccions (Béns subministrats, béns rebuts,
transaccions financeres, compensacions, indemnitzacions).
Finalitat

Gestió dels expedients i procediments que es deriven de les
actuacions policials.
A nivell organitzatiu el control o la gestió de les dades
operatives dels agents de policia. (assignació d’armes,
quadrants, assumptes judicials)

Usos previstos

Servei d’atenció al ciutadà, optimització de recursos
policials, col·laboració amb altres cossos i forces de
seguretat, col·laboració amb altres administracions públiques
competents en la matèria.
Protecció Civil, seguretat viària,
ia, actuacions policials,
actuacions administratives.

Persones
o
interessats

col·lectius Persones que requereixen el servei de la policia local i persones
que són part d’un procediment o investigació policial o judicial

Procedència de les dades i Procedència: Persona interessada o representant legal, registres
públics, administracions públiques, altres persones, entitats
procediment de recollida
privades o fonts accessibles al públic (mitjans de comunicació).
Procediment de recollida:
Enquestes o entrevistes, formularis, transmissions electròniques,
transmissions digitals, emissores, xarxa RESCAT.
Suport: paper, magnètic o digital i via telemàtica
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Cessions o comunicacions Altres cossos i forces de seguretat, ministeri fiscal, jutges,
de dades
tribunals,
bunals, serveis territorials de trànsit, administracions

públiques competents en aquesta matèria en aplicació dels
articles 21 i 22 de la LOPD, i companyies d’assegurances
mitjançant consentiment exprés.
Transferències
internacionals

No es preveuen transferències
ferències internacionals

Fonaments de dret

1. Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
2. RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desplegament de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal.
3. Llei 32/2010, d’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
4. Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març de Cossos i Forces de Seguretat.
Proposta d’acords

1. Aprovar la creació del fitxer automatitzat DRAG. Dispositiu de recursos
re
per a agents,
amb les característiques que s’especifiquen a la relació de fets.
2. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
3. Sol·licitar la inscripció en el Registre de Fitxers de Titularitat Pública a l’Autoritat
Catalana de Protecció de Dades.

El Sr. Carlos diu que és un tràmit purament administratiu, que s’ha adquirit aquest
programari de gestió policial i que per poder-lo
poder lo utilitzar cal la creació d’aquest fitxer, la
publicació al BOP i la inscripció a l’Autoritat Catalana de la Protecció de Dades.
El Sr. Cusidó diu: “Bé,
é, nosaltres, tal com vam dir, continuem tenint dubtes
dubte amb el fitxer
aquest, perquè es cedeix a una empresa privada i a més a més, vista la publicació que s’ha
fet en altres ajuntaments pot cedir dades a asseguradores i, per tant, com que conté
co
dades
que són, entenem, d’alta protecció com la religió, orientació sexual i això, nosaltres
entenem que no té garanties suficients. No hi estem a favor. En definitiva, la gestió hauria
de ser, si fos de manera pública, dintre de les policies, com tenen
tenen altres ajuntaments, i en
aquest cas seria una gestió específica per la policia, per les seves dades, per poder-les
poder
encriptar, per dir-ho
ho així, i guardar-les,
guardar les, però no li veiem massa l’adequació, sobretot pel
tipus de dades que representa aquest possible ús,
ús, i que es pugui fer ús per altres privats,
com poden ser les asseguradores. Vull dir, la gestió entenem que ha de ser correcta, pot ser
correcta, però com que ens genera dubtes, nosaltres ens hi abstindrem.”
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La Sra. Álvarez diu que una mica pels mateixos
mateixos motius que ha comentat el senyor Cusidó,
pels ítems d’ideologia, religió, afiliació sindical, etcètera, que tampoc ho veuen gaire clar
ni entenen per què. Diu que encara que se’ls va explicar tenen certa recança el fet que la
policia tingui totes aquestess dades d’una persona, i que s’hi abstindran.”
La Sra. Martín-Moreno diu que ells votaran a favor perquè no és normal que en aquesta
època la policia estigui fent words,, excels i no tinguin un fitxer com té tota la policia,
posant dades perquè tothom els pugui tenir i comunicar-se
se entre ells. Diu que no estan
d’acord amb què el responsable sigui l’alcalde, i demana que aquesta responsabilitat sigui
tota de la policia. Anuncia vot a favor perquè tot el que sigui bo per a la policia és bo per a
tothom.

La Sra. Bosch en nom del PSC a la seva intervenció literalment diu el següent:
“Per les explicacions que ens han donat, aquest fitxer només te la finalitat de recollir dades,
especialment protegides, derivades de les actuacions policials que es duguin a terme.
term
Ja estem d’acord en que la policia tingui la inquietud de millorar el servei, la nostra
pregunta és, quina efectivitat pot tenir aquest fitxer en la millora de les problemàtiques que
existeixen actualment a nivell intern del cos i quina implicació pot tenir
tenir tant a la qualitat
del servei i tracte al ciutadà com en l’actitud de resolució de situacions que afecten i
pertorben a la ciutadania. El nostre vot és d’abstenció”.

L’alcalde vol fer un aclariment, i diu que des del punt de vista tècnic la justificació
justific
d’això
està en el fet que si hi ha algun tipus de denúncia i aquesta identifica un conjunt de causes,
aquestes, siguin del tipus que siguin, han de garantir una protecció extrema en el sentit que
no poden anar voltant en documents de fàcil accés. Diu que és aquesta l’explicació tècnica
i per això es fan les comissions informatives, i que no és una cosa arbitrària ni que sigui
excepcional o de Vilassar en concret.
A continuació sotmet la moció i s’aprova per 8 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR i PP i 5 abstencions dels regidors del PDeCAT, CUP i PSC.

3.- Moció de condemna a les agressions de l'Estat a Catalunya.
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000230
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Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Moció de condemna a les agressions de l'Estat a Catalunya.
Relació de fets

El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un
Estat espanyol repressor que ha exercit una violència inaudita davant
davan d’una ciutadania
absolutament indefensa. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per
l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans i ciutadanes que van
sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les
les amenaces i l’estat de setge i por.
Condemnem de forma enèrgica, alta i clara tota la violència generada per l’Estat espanyol,
emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que el que volien
era decidir i exercir la democràcia.
democràcia. Les al voltant de 1000 persones ferides registrades a
mans de la brutalitat policial, dos d’elles en estat molt greu, la vulneració de drets
fonamentals i les imatges d’agressions, repressió sense contemplacions i violència, no
cauran mai en l’oblit. Els
ls danys materials que els cossos de seguretat han causat en edificis
i a l’espai públic han de ser rescabalats. L’actuació ha estat dictada pel govern de l’Estat,
que n’és el responsable últim, i que n’haurà d’assumir les conseqüències.
Al mateix temps, reconeixem i agraïm profundament l’actitud i el comportament dels més
de 2 milions de persones que el dia 1 d’octubre es van expressar a les urnes, i una especial
menció als qui se’ls va usurpar el vot. La seva valentia, compromís i fortalesa exercint el
dret
ret a vot, oposant resistència pacífica, fent costat a la gent que volia votar i no caient en la
provocació de les forces de seguretat espanyoles, sota un estat de setge i por, són el reflex
d’una societat madura, pacífica i plenament democràtica. Un reconeixement
reconeixement a tots els
votants, a tots els voluntaris, i alcaldes i alcaldesses, electes locals i treballadors públics
que van fer possible que es pogués votar.
D’altra banda, el dilluns 16 d’octubre, la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen
Lamela, seguintt instruccions polítiques de la fiscalia, enviava a presó incondicional en
Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart, dirigents de l’ANC i d’Òmnium, respectivament. El
motiu: lluitar per vies no violentes per la independència de Catalunya. Aquests
empresonaments mostren
stren com a Espanya els presos polítics són de nou una realitat, i la
conseqüència més evident de l’extrema hostilitat de la judicatura i de l’aparell de l’estat
vers el moviment català, popular i democràtic, per l’autodeterminació. L’Estat espanyol
responia
ia així a les ofertes de diàleg del President de la Generalitat i mostrava de nou al
món que no és una democràcia plena.
Finalment, deixem clar que els municipis catalans i els seus càrrecs electes serem fidels al
compromís de la gent i a allò que decideixin
decideixin les institucions catalanes, Govern català i
Parlament de Catalunya.
Per tots aquests motius, es proposa d’adopció dels següents
Proposta d’acord
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PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres
pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions
dictades pel govern de l’Estat que van provocar més de 1000 ferits.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia 1
d’octubre a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la
Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar
vot en un
referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania.
Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals
i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.
QUART.- Demanarr la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric
Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada
dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo
declarar lo persona non grata
al nostre municipi.
CINQUÈ.- Exigir la immediata posada en llibertat dels presos polítics catalans i la retirada
de totes les acusacions concentrades en el concepte anacrònic de “sedició”. Condemnar les
organitzacions polítiques que com el PP, el PSOE i C’s,
C’s, així com el Rei, advoquen per un
Estat autoritari i per la persecució de la ciutadania i els seus representants en funció de les
seves idees.
SISÈ.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de
Municipis per la Independència, al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya, al
Ministeri de l’Interior, la Delegació del Govern espanyol a Catalunya i la Subdelegació
corresponent.

L’alcalde sotmet a votació l’esmena parcial, que s’aprova. Explica que la moció
mo
tenia el
seu origen en el fet documentat i extensament difós de la brutalitat policial exercida per la
Policia Nacional i la Guàrdia Civil durant la jornada de l’1 d’octubre. Explica que la moció
es complementava amb la denúncia de les autoritats polítiques
polítiques que van fer possible que les
càrregues s’efectuessin i que les forces de seguretat ataquessin els votants. Diu que l’Enric
Millo figura com a màxim responsable de l’operatiu policial.
Diu que durant tot aquest temps, i coneguda la brutalitat policial en tot el món, la capacitat
punitiva de l’Estat s’ha anat desenvolupant de manera que han estat empresonats les dues
persones a què s’ha fet esment en començar la sessió, sense motius de profunditat o
argumentació solvent que justifiqués l’empresonament, i que per tant l’estat espanyol, tot i
ser una democràcia de la Unió Europea, torna a tenir presos polítics, en aquest cas catalans,
que són a la presó per simplement haver facilitat la lliure expressió dels ciutadans en
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manifestació, acusant-los
los se sedició,
sedició, que és del mateix que s’havia acusat a personatges
com Gandhi.
Manifesta que aquests són els fets que s’exposen per denunciar de manera formal l’estat
policial que està vivint Catalunya, transmetre aquesta denuncia a altres instàncies, cosa que
comportaa una retallada dràstica de les llibertats cíviques més fonamentals, que altres estats
no comparteixen de la mateixa manera però sí és evident que bona part de les referències
informatives, intel·lectuals i de progrés d’Europa i del món, sí. Demana el vot més
majoritari possible per a la moció que presenten conjuntament amb el PDeCAT i amb la
CUP.

El Sr. Cusidó manifesta literalment: “Bé, evidentment subscrivim les paraules que acaba de
dir l’alcalde, entenem que el moment és el que és. Senyor secretari, aquest cop no ho
portem escrit perquè el moment és el que és, per tant, demanaríem que en tot cas es fes el
recull del que anem dient tots plegats. Per tant, les intervencions previstes les hem anat
canviant, han anat evolucionant.
En aquests moments tampoc
tampoc es pot dir massa cosa, vull dir, en aquests moments el
Parlament està debatent tota una sèrie de preses de decisió que probablement vindran
demà, i en aquests moments ens aflueixen molts sentiment: ràbia, dolor pel que ha passat i
pel que passarà, incertesa
esa i dubtes del dia a dia, eufòria pel que passarà demà, esperem que
sigui així i, per tant, avui el que ens cal és prudència. Prudència pel que hem de dir i pel
que hem de fer avui aquí també nosaltres com a govern local, com a consistori. Demanar
cap clar,
ar, desobediència pacífica a tot el que sigui injust, no violència, perquè hem fet un
bon camí i ens mereixen un nou país. Paciència i keep calm,, que anem bé, i acabarem bé.
Res més.”

La Sra. Álvarez manifesta que llegirà un escrit en nom de l’assemblea local
l
de la CUP de
Vilassar. Diu: “El dia 1 d’octubre passarà a la història també per ser el dia en què vam
votar, amb totes les dificultats, per la nostra autodeterminació. Des d’aquí volem agrair a
tota la gent de Vilassar el seu esforç per aconseguir que es pogués celebrar el referèndum i
també per l’altíssima participació, d’un 63,6 per cent. Veure el poble portant la seva
voluntat en forma d’urnes plenes de vots cap a la plaça de la Vila, plena com mai va ser,
per a nosaltres i per a tothom crec que va ser una gran emoció i així es va reflectir a la
plaça.
Així mateix, aquell dia va ser un dia en què moltes persones van prendre consciencia que
la repressió i l’arbitrarietat de l’Estat espanyol existeixen i no van acabar amb la dictadura
franquista. Doncs,, bé, en efecte, des de l’esquerra independentista i altres col·lectius dels
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marges del sistema, hem denunciat i patit aquestes pràctiques antidemocràtiques. Doncs,
bé, ara ho han pogut constatar de primera mà molta més gent: violència contra gent gran,
nens
ns i nenes petites, llançament de pilotes de goma que els Mossos tenen prohibides arran
de casos com el de l’Esther Quintana, i denúncies d’agressions sexuals per part de la
Policia, formen part de la ignominiosa actuació de les forces d’ocupació.
Per anar acabant, voldríem manifestar que rebuig més enèrgic al paper de l’actual Rei
d’Espanya, el qual, juntament amb les actuacions de tres grans grups espanyols, PP, PSOE
i Ciutadans, posa de manifest que el problema no és d’un govern postfranquista, sinó que
el franquisme no ha acabat de marxar mai i impregna tot l’Estat.
Recordem, per últim, els presos polítics Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i demanem el seu
alliberament ja. No són els primers presos polítics de l’Estat espanyol, no són els primers
presos polítics
ítics catalans, no és el primer muntatge policial que denunciem. Sí, és
probablement el primer cas de presoners de consciència no relacionats de cap manera amb
cap organització armada, real o inventada, són, ni més ni menys que dissidents de l’Estat.
Per all futur de la nostra república, que ha de venir a ser fidels a la gent en l’aplicació de
resultat del dia 1, tinguem en compte les paraules de Rosa de Luxemburg: «La llibertat és
sempre i exclusivament sempre llibertat per al que pensa d’una altra forma.» Moltes
gràcies.”

La Sra. Martín-Moreno diu que el dia 1 d’octubre passarà a la història perquè el Govern de
la Generalitat i el seu president van alimentar una consulta il·legal, amb un sol objectiu, la
divisió de la societat catalana i la vulneració de l’estat
l’estat de dret, la supressió de la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia. Diu que en cap país, excepte en Veneçuela, s’ha
mostrat recolzament a les accions il·legals iniciades... Demana a l’alcalde que posi ordre.
Manifesta que iniciades de forma unilateral. Diu que li sembla mentida que presentin
aquesta moció quan fa uns anys l’expresident Artur Mas va defensar el que ara ells
condemnem. Diu que des del passat 20 de setembre, quan es va ordenar per part del jutjat
d’instrucció número 13 de Barcelona la pràctica
pràctica de diligències d’entrada i registre en les
diferents conselleries i organismes tècnics de la Generalitat de Catalunya, fins el diumenge
1 d’octubre, quan es va tractar de celebrar el referèndum il·legal, prohibit pel Tribunal
Constitucional, les forcess i cossos de seguretat de l’Estat, diu que han sigut objecte d’un
assetjament constant per mirar d’impedir als seus agents el legítim exercici de les seves
funcions. Diu que tota la societat espanyola ha estat testimoni a través dels mitjans de
comunicacióó del clima d’hostilitat i els nombrosos atacs que han patit els membres de la
Policia Nacional i la Guàrdia Civil, simplement per realitzar la seva labor i defensar l’estat
de dret, i que durant aquests dies tots els ciutadans han pogut veure com els manifestants
mani
els han insultat i agredit, destrossat els seus vehicles, rodejats durant hores per blocar les
seves sortides, com han informat a través de mitjans de comunicació de la Generalitat dels
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seus moviments dins del territori de la comunitat autònoma catalana,
catalana, amb la finalitat de
delatar-los i assenyalar-los,
los, fets que han motivat que la fiscalia de l’Audiència Nacional
presentés una denúncia per sedició, en considerar que serien constitutius d’aquests i altres
delictes.
Diu que cal recordar que el Govern,
Govern, donat aquest context, s’ha vist obligat a adoptar
mesures amb l’objecte de garantir el compliment de la llei en la comunitat autònoma de
Catalunya, en base a les instruccions de la fiscalia per impedir la celebració del referèndum
il·legal, també d’acord amb allò previst per l’article 38.2 de la Llei orgànica de les forces i
cossos de seguretat, que contempla la intervenció de Policia, Guàrdia Civil en el
manteniment de l’ordre públic. Afegeix que no s’ha d’oblidar que els Mossos també tenien
ordre de precintar
cintar els col·legis, i que era el que havien d’haver fet.
Manifesta que les explosions de violència a les que s’ha referit tenen a veure amb els dits
delictes d’odi, i que són incompatibles amb qualsevol sistema democràtic. Diu que no té
cabuda, per tant, cap mena d’actitud violenta o coacció amb la finalitat de defensar un
posicionament polític o ideològic. Diu que la violència és simplement violència, sense que
càpiga cap justificació alguna atenent a la finalitat pretesa pels seus autors o impulsors,
pels
ls que tots els ciutadans, i especialment els representants polítics, han d’estar units en la
condemna de tota violència, sense disculpar o minimitzar en cap cas fets que puguin
atemptar contra la llibertat i la integritat de les persones.
Diu que ells parlen
len de presos polítics, i que els donarà una mica de classe de dret penal.
Puntualitza que presos de sedició, segons l’article 544, són aquells que sense estar
compromesos en el delicte de rebel·lió, es fan pública i tumultuàriament per impedir per la
força
ça o fora de les vies legals l’aplicació de les lleis o qualsevol autoritat, corporació oficial
o funcionari públic, el legítim exercici de les seves funcions o el compliment dels seus
acords o de les resolucions administratives judicials.
Quant a la moció,, diu que no se’n sap avenir quan es condemna els partits no
independentistes, com Ciutadans, PSC i PP, i condemnar sa majestat el Rei, que és el cap
de l’Estat i símbol de la unitat i la permanència. Diu que no han après de la història...
Torna a demanar a l’alcalde que exerceixi les seves funcions.

L’alcalde diu que sí, i que després li farà un comentari sobre la base del que li demana.

La Sra. Martín-Moreno diu que no han aprés de la història, que està perquè es prengui nota
del que va succeir. Recorda que a Espanya hi va haver dues repúbliques, i que les dues van
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portar a guerres, i que gràcies al Rei i a la Constitució es pot viure en pau i en estat de
democràcia.

La Sra. Bosch en la seva intervenció literalment diu el següent:

“Voldria començar per afirmar que sóc socialista, mediambientalista i feminista i que no
soc independentista.
Pel que fa a la primera part de la moció, el nostre grup rebutja els cops de porra emprats
contra la gent davant de qualsevol manifestació, sigui del tipus que sigui
sigu i ens solidaritzem
amb les persones ferides, siguin 1000 o siguin 10 i els desitgem un ràpid restabliment.
Però tampoc estem d’acord en valer-se
valer se de l’entusiasme de la gent al carrer, posant-los
posant
com
a sacrifici al estil dels màrtirs, creiem que la política
política s’ha de moure dins de l'ètica i legalitat
en lloc de l'emoció.
Per altra banda, en el context actual es difícil jutjar objectivament una decisió judicial com
és el cas dels dos empresonats davant de la gran càrrega emotiva i ideològica de la situació.
Tot
ot i que estimem que és una mesura que ens allunya de la distensió, s’ha de ser
especialment caut a l'hora de valorar-la.
valorar
Creiem en la legitimitat del sentiment independentista, i que hi ha una potent mobilització
ciutadana que el recolza. Però no podem obviar
obviar que aquesta mobilització es va situar fora
de l’àmbit reivindicatiu situant-se
situant se en el terreny de la desobediència en els dies 6 i 7 de
setembre, la qual cosa va conduir a la radicalització les reaccions de les dues bandes del
conflicte.
Pel que fa a laa condemna a la que es fa menció en el punt cinquè, ens sembla una proposta
molt lluny de la democràcia que prediquen, i més propera a l’autoritarisme que denuncien.
D’acord al nostre posicionament, el Grup Municipal Socialista s’abstindrà”.

L’alcalde agraeix
graeix la intervenció de la senyora Bosch, que tot i que sempre ha dit que no és
independentista i membre del Partit Socialista, sap perfectament que hi ha altres càrrecs
electes i altres alcaldes i alcaldesses que han pres un posicionament en el PSC amb relació
r
a aquest tema, però li torna a agrair el to. Diu que hi ha una qüestió sobre els dos presos
que voldria indicar, que ell coneix molt en Jordi Sánchez des que tenia 17 anys, i que la
seva trajectòria és immaculada pel que fa a l’activitat política i cívica, i quant a l’ús de
mètodes no violents.
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Diu que el que ha fet l’Estat a través de la fiscalia, que segueix instruccions polítiques, és
empresonar dues persones innocents. Diu que no hi ha una altra exposició, i que és com a
càstig per la dissidència.. Diu que es pot ser o no independentista, i que aquí no s’està
obligant a ningú a ser independentista, encara que sembla que a alguns els agradaria, però
que no és el cas. Diu que la qüestió està en què els drets bàsics de la democràcia a l’Estat
espanyol estan en suspens.
Manifesta que està humanament d’acord amb què la discrepància es pugui plantejar de la
manera que es planteja allà, que es poden dir frases més o menys gruixudes però s’intenta
no perdre el respecte. Li diu a la senyora Martín-Moreno
Martín
que ella intenta aixecar els ànims
de la gent, encara que no ho aconseguirà. Diu que ella dicta sentència contínuament, que
ho acaba de fer dient que el Rei és el garant, que totes les repúbliques van ser un desastre
monumental, que hi va haver una guerra civil
civil i pregunta si es va haver de passar per la
piconadora els demòcrates i republicans per arribar a l’ordre.
Puntualitza que ella es fonamenta en les lleis, i li pregunta si és conscient que el seu partit
està tipificat com una banda organitzada criminal, amb 900 imputats. Li demana si tot i el
que està passant aquí i el 155 no ha seguit per la tele el que passa amb la Gürtel, i si saben
que el president del Govern està relacionat directament amb una caixa B d’un partit, i que
és molt més greu que dos innocents,
innocents, per les seves idees i els seus plantejaments, estiguin
actualment a Soto del Real. Diu que quan entenguin que en aquest país hi ha molta gent
que pensa així, potser es convertiran en una organització democràtica, però que mentre
això no ho facin no seran un partit de caràcter democràtic, simplement per un fet objectiu, i
que poden anar enviant whatsapp i penjant coses a les xarxes.

La Sra. Álvarez manifesta que agraeix a la senyora Bosch que hagi criticat l’actuació del
dia 1, però que agrairien que el seu partit polític ho fes públicament perquè no han
criminalitzat els atacs de la Policia i la Guàrdia Civil el dia 1 d’octubre arreu de Catalunya.
Diu també que no hi ha res que justifiqui aquestes agressions per poder votar
democràticament, per molt que hagi donat una lliçó i uns arguments, per part d’un cos
policial.
Diu que la senyora Martín-Moreno
Martín
ha volgut fer una masterclass,, i que ella li farà una
altra. Pregunta si sap què són els crims d’odi, i li diu que és el que van patir els seus
companys i companyes al País Valencià i a Mallorca quan persones feixistes els van
agredir enmig del carrer, no el que ella diu que va patir la Policia a Catalunya.
Catalun

La Sra. Martín-Moreno diu al secretari que consti en acta tot el que ha dit l’alcalde, quant a
partit criminal i demés.
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La Sra. Álvarez demana si això és una amenaça.

L’alcalde manifesta que no hi ha cap problema, que les actes són les que són. Diu que en
qualsevol cas, per si no ha quedat clar, el Partit Popular és una organització política que és
una banda criminal, de get que és capaç... Que per criminal s’ha d’entendre que han passat
anys escurant l’erari públic, i que ells, amb la voluntat que tenen de passar la piconadora,
que no és res personal però que afegeix això, i que ho porti allà on ho hagi de portar.

La Sra. Álvarez manifesta que la CUP recolza les paraules que ha dit el senyor alcalde.

La Sra. Bosch manifesta que pot entendre el que pensi la CUP, que ells rebutgen el que
creuen que han de rebutjar, que per a això hi ha la llibertat, però que lamenten que es faci
servir la violència de gènere amb el tema de les cargues policials, que no n’hi va haver, i
continuen amb això. Diu que li vol dir al senyor alcalde que el tema de xarxes corruptes
que tiren de l’erari públic, és típic de la dreta, però no només l’espanyola, la catalana
també. Diu que li agradaria que tingués unes paraules per a aquesta dreta també, perquè
també han robat.

L’alcalde diu que no hi ha problema, i que la purga hauria de ser universal, i que qui ho
hagi fet aquí, aquí també ho ha de fer, i que cap inconvenient amb això. Diu que de la
mateixa manera que és incomprensible, que no es
es pot argumentar que hi hagi dos innocents
a la presó, diu que posarà un de cada banda, i que no és comprensible que un delinqüent
com el Bárcenas corri pel carrer, i que no és comprensible que un Millet estigui a casa.
Puntualitza que es podria fer una llista,
llista, que diu el Millet perquè en teoria era un home que
equilibrava ser de dretes amb ser catalanista, amb un cercle de confiança evident amb la
FAES en concret, però que era un home molt llustrat, que està document i és així. Diu que
qualsevol patriotismee ha de ser laic i poc sentimental, com és el seu, que el tema emocional
el porta controlat, i que per ser català es poden tenir prebendes que donin la capacitat o
esmorteeixin la responsabilitat si has fotut la mà on no tocava.

ntervenir una mica, no? No volia entrar en el debat aquest, però
El Sr. Cusidó diu: “Per intervenir
sembla que la socialista no se’n recorda que a Andalusia passen moltes coses. A veure, no
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es tracta de posar el dit a la nafra a ningú, sinó que qualsevol persona que abusa del seu
càrrec, sigui
gui polític, sigui tècnic, sigui el que sigui, amb diners públics, ha de respondre a
la justícia d’això, i ja està. És l’única manera que aquest país pugui avançar.
Hi ha partits que han fet un salt endavant, i en aquest cas Convergència l’ha fet. Ha intentat
inte
fer neteja de consciència. Costarà, però ha fet un canvi de bases radical, ha fet un canvi
d’estructura radical, està sota les vies d’un partit nou, que és el Partit Demòcrata, i a partir
d’aquí intentarem, com a partit nou, començar de zero, i evidentment
evidentment que tenim càrrega del
passat, però la voluntat, els estatuts i tot l’entramat, la projecció del nou partit, van
encaminats a què això no torni a passar mai més en el si del nostre partit.
I lii recomano a vostè que truqui als
al socis que teniu a la resta
ta del país, que facin el mateix,
que facin una reflexió de tot el que ha fet el Partit Socialista perquè realment puguin
treballar de cara a fer un partit que realment representi en alguna cosa allò que en el seu
moment va ser l’esquerra, perquè això s’ha difuminat tant... Perquè que hagin de dependre
del seu president...”

La Sra. Bosch diu al senyor Cusidó que la culpa de tot és seva.

El Sr. Cusidó diu: “Estic parlant jo, deixi’m.”

L’ alcalde demana que vagi acabant.

El Sr. Cusidó diu: “Que hagin de dependre del seu president, a l’ombra, que encara està en
una empresa pública bellugant els fils, és molt dur, és molt dur encara. I que amb això
encara vingui a retreure a la resta de gent el que està passant, em sembla que està fora de
lloc. En tot cas no toca aquí parlar d’aquest tema sinó que és un tema de política general, i
el que hem vingut a dir aquí és el que estem dient, i vostè ha fet un posicionament
d’abstenció, el més fàcil, i l’únic que li ha dit l’alcalde, que subscrivim, és que el mateix
que
ue ha fet aquí, de condemnar els actes de violència, que els faci el seu partit a nivell
públic. Ja està. A partir d’aquí, la resta és ciència ficció o voluntat de fer-ho.
fer
I al Partit Popular ja no li dic res perquè està en un altre estatus.”

La Sra. Bosch manifesta que s’alegra que hagi fet aquest acte de contrició.
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L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, PDeCAT i CUP, un vot en contra d ela regidora del PP i una abstenció de la
regidora del PSC.

4.- Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.
L’alcalde sotmet la incorporació per urgència de la moció i s’aprova per 12 vots a favor
dels regidors d’ARA VILASSAR, PDeCAT i la CUP, un vot en contra
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000233

Moció presentada per: Varis
Assumpte

Moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya.
Exposició de motius

L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la
resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit
anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les
llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic
els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella situació
situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de
diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat
concretat en la seva resposta repressiva a través de la
vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la
violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials
contra el govern, la mesaa del parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal
violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels
líders de la societat civil, el gran desplegament de forces policials que encara es manté a
Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de
la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions
instituc
de
Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria
absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el
e mandat
democràtic per a la independència de Catalunya.
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Per tots aquests motius, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acords

Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el
mandat popular del
el passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República
aprovades pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya
Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant
portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta
del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació
l’A
de
Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de
Catalunya.

L’ alcalde manifesta que subscriuen la moció de la CUP, ARA VILASSAR i el PDeCAT,
i que la defensa en primera instància el Sr. Miralles.

El Sr. Miralles manifesta que primer de tot agraeix la mobilització permanent que estan
tenint tots aquests dies, vingui del CDR o de la gent organitzada de forma autònoma,
perquè creuen que és imprescindible i perquè serà més que necessari. Diu que la CUP va
v
valora la necessitat que es presenti una moció per defensar l’autogovern de Catalunya
perquè entenen que s’ha de rebutjar l’aplicació del 155 a mans de PP, PSOE i Ciudadanos.
Diu que s’han de protegir els drets i les llibertats de tota la població i de l’autogovern,
l
ja
que no pot ser que vingui algú i sense cap mena de fonament, només un article de llarg
abast i molt poc concret, suspengui les funcions d’autogovern i tregui les funcions a tot el
govern de la Generalitat. Diu que això suposa un atemptat a la democràcia, que hi ha altres
mesures que pretenen dur a terme, com tallar els mitjans de comunicació i la corporació
pública de mitjans audiovisuals de Catalunya, cosa que suposa un atemptat directe a la
llibertat d’expressió. Diu que potser pretenen adoctrinar
adoctrinar les seves ments, cosa que no
aconseguiran, i creuen que tot això representa el que és un autèntic cop d’estat que no es
pot permetre.
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Diu que la repressió que s’està aplicant ve des del nacionalisme espanyol a tots aquells
pobles que volen independitzar-se,
indepen
se, i que des de la CUP creuen que s’ha de defensar
l’exercici de la independència i defensar la república. Diu que per tot plegat, volen dir que
ni oblit ni perdó.

pr clara,
El Sr. Cusidó diu: “Bé, de fet no afegirem gaire cosa més, de fet, la moció està prou
la vam subscriure en el seu moment tal com es va presentar, l’hem feta tots tres.
Malauradament els esdeveniments, com he dit abans, van succeint, però jo, mirant la
intervenció que ha fet abans el president Puigdemont, m’he fet una anotació d’un parell de
coses que ha dit. Que s’han esgotat fins el final les accions com a president. Demana pau,
civisme, que es mantingui, i ha dit una frase que resum una mica tot el que ha anat
succeint. S’ha buscat sempre el diàleg, i en lloc d’això ell ha fet servir
servir dues paraules. Diu,
en lloc de «aa por ellos, con ellos».
ellos». Això no s’ha produït. Aquest «con
«
ellos» no s’ha
produït en cap moment, sempre ha sigut «a
« por ellos».
». Realment això diu molt de tot el
procés aquest que ha anat enquistant-se
enquistant
i s’ha anat enverinant
nant durant tots aquests dies.
Avui mateix Ferran Mascarell, al Senat, realment...
Aquí hem arribat a un punt i final. S’ha esgotat el diàleg, i ja l’últim recurs que s’està
debatent en el Parlament esperem que sortosament fructifiqui demà, i que amb calma
calm i
serenor anem tirant endavant, que és el que ens interessa a totes i tots. Per tant, doncs,
calma per a tothom, i esperem que demà sigui un gran dia per poder recordar durant molts
anys. Gràcies a tots.”

L’alcalde vol dir unes breus paraules amb relació
relació a la moció en un dia complicat, i que és
un dia per recordar que al capdavall els processos històrics s’acaben consolidant i produint
perquè hi ha moltes persones que volen aconseguir els objectius que es marquen, i que
aquestes moltes persones amb tarannàs
tarannàs diferents prevalen per damunt dels despatxos. Diu
que aquesta qüestió és molt important de retenir, que hi haurà una sessió parlamentària
avui, que demà hi haurà sessió parlamentària, i que el que també s’ha de dir és que es veurà
com acaba. Diu que espera
pera que acabi de l’única manera possible, en la mesura que durant
tot aquest temps el que ha estat l’interlocutor ha estat inexistent i un agressor, i que el fet
d’interlocutar i mitjançar no vol dir que un abandoni els seus objectius però que es pot
modular
lar en funció de la negociació. Diu que si no hi ha ningú a l’altra banda no hi ha
possibilitat d’establir cap mena de diàleg.
Manifesta que el que passi a partir de demà serà un procés, que és un paraula maleïda però
que serà més llarg del que es podia imaginar,
imaginar, i que vol dir que cal estar amatents al fet que
caldrà mobilització, resistència, mantenir posicions i que s’haurà de fer durant força temps.
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Diu que caldrà estar preparats perquè ningú ha dit que seria fàcil, i que més val que estigui
clar que no serà fàcil per fer-ho
fer
fàcil, perquè si no és tirar-se
se pedres damunt de la teulada.
Vol acabar convidant-los
los a tenir la mateixa determinació que quan es van defensar les
urnes i els drets, que es mantingui en el temps amb la mateixa intensitat i amb la mateixa
mat
determinació i convicció, perquè és l’única garantia que hi ha com a poble per poder
aconseguir les fites que s’han marcat.

La Sra. Martín-Moreno diu que en el ple del Parlament els dies 6 i 7 de setembre, els
partits independentistes van aprovar dues
dues lleis de ruptura que van suposar el fi a la
Constitució, l’Estatut i les llibertats democràtiques dels catalans, trepitjant els drets de tots
els partits de l’oposició i contradient les advertències dels lletrats del Parlament i el consell
de garanties estatutàries.
statutàries. Diu que l’aplicació d’aquest article 155 és per restablir la
democràcia en les institucions autonòmiques que els partits independentistes van suprimir
en el ple del Parlament el dia 6 i 7, per restablir l’economia, ja que ham marxat 1.000
empreses
eses de Catalunya, i que això passarà factura amb el temps, per recuperar la
convivència després que el nacionalisme hagi menyspreat els que se senten catalans i
espanyols.
Diu que el president de la Generalitat ha tingut i continua tenint a les seves mans
man el botó
per aturar el 155 si torna al redil i respecta la legalitat estatutària i la Constitució, i restaura
tot el que va destruir els dies 6 i 7 de setembre. Explica que la crida a assaltar els carrers i
envoltar els edificis públics no és anar pel camí
camí de la fraternitat i la concòrdia, seria arribar
a un enfrontament civil entre els catalans, i que qui faci la crida per fer això serà el
responsable de les conseqüències.
Manifesta que no s’ha d’oblidar l’article número 30 de la Constitució, que els espanyols
espa
tenen el dret i el deure de defensar Espanya. Diu que Catalunya ha de tornar a la
normalitat, que aquesta situació està passant factura a famílies i a feines, i que volen que
torni la normalitat democràtica i una Catalunya en pau i de convivència.

La Sra. Bosch en la seva intervenció literalment diu el següent:
“Proposta de votar els punts per separat.
Avui es presenten dues mocions que resten molt lluny de buscar consens i estem angoixats
perquè allò que tant va costar d’obtenir, un estatut d’autonomia
d’autonomia limitat si, retallat, també, i
una constitució pactada, limitada però útil, que tot i que millorable, però que tant ha servit
per a la convivència, està en risc anar-se'n
anar
en orris...
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Es demana suport per fer efectiu el que anomenen mandat popular sorgit
sorgit de l’1 d’octubre,
basat en unes lleis aprovades, que van ser, anul·lada la primera i suspesa la segona per el
Tribunal Constitucional i amb una insuficient majoria parlamentaria dels 2/3 necessària,
amb 71 dels 90 que necessitaven, trepitjant els drets
drets de l’oposició i prescindint dels
informes jurídics de la pròpia Cambra i del Consell de Garanties Estatutàries. Cosa que ens
va situar automàticament fora de la legalitat.
“una minoria, per important que sigui, no es pot imposar sobre una majoria”
Els socialistes no demanem la renúncia a un objectiu democràticament legítim com és el de
la independència. Entenem l’exercici de la democràcia per la capacitat de tenir en
consideració totes els posicionaments polítics i opinions de totes les persones, sense
se
haver
de passar per un trencament o una divisió de la societat, però si que ens oposem a una via
il·legal per obtenir-lo.
Per tant, d’acord als nostres principis no podem estar a favor d’aquesta DUI, atès que s’han
vulnerat les normes de l’estat de dret
dr per aconseguir-ne el resultat.
Com a catalans, no podem estar a favor d’una declaració que ens porta a fer un salt al buit,
amb les conseqüències econòmiques irreconciliables que comporta, no creiem que la
ciutadania, ara que semblava que ja havia estat capaç de reconduir la seva economia,
mereixi d’entrar en una economia de guerra, com es va anunciar en l’últim plenari
municipal.
Tampoc es pot comptar amb el suport de la UE, representants de la qual, ja han manifestat
la seva oposició a una declaració fora
f
del marc constitucional.”
Poden entendre el sentiment independentista, però no estan d’acord amb el que estan
veient, dues dretes oposades, lluitant i que s’està agafant al mig la resta de la ciutadania.
Saben que hi ha molts ànims, que hi ha molta gent
gent engrescada però igualment ho estan
patint.

L’alcalde diu que no hi ha dues dretes, que el que hi pot haver és una organització política
que sigui més de centre dreta, però que no es pot dir que això és un enfrontament entre
dretes per prebendes, perquè això desmereix milions de persones que en aquest país han dit
prou. Es pregunta per què ha passat això, i diu que si recorden es va fer una campanya
contra un estatut, diu que el que hi ha ara és un estatut de fireta, i que consistia en què el
partit que governa l’Estat recollia signatures fomentant la catalanofòbia. I diu que el
president Rajoy estava en les taules convidant la ciutadania espanyola a carregar-se
carregar
l’estatut que havien votat els ciutadans i ciutadanes del país per referèndum legal i acordat.
Diu que els socialistes en aquell moment van agafar l’Estatut, el van esmicolar al congrés i
al Senat, i finalment el van enviar al Tribunal Constitucional, que se’l va acabar de
carregar. Explica que aquí comença la primera manifestació del milió, al 2010.
201 Diu que si
no ho recorden està a l’hemeroteca, i que s’ha de veure en la seva diversitat.
Puntualitza que aquí comença el clic d’aquesta ciutadania que tothom vol adjectivar, si és
així o insolidària, que si és que en realitat no vol pagar què. Diu que no, que aquesta
ciutadania està fins del capdamunt i ha dit prou, i que des de 2010 fins ara, en què l’Estat
espanyol està corcat per la seva pròpia indecència, que implica la transició que va fer llegar
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les estructures d’un estat franquista automàticament a un de formalment democràtic, no hi
ha hagut cap interlocutor que no fos un altre que fer agenollar aquest país. Reitera que ha
sigut l’únic objectiu, fer-lo
lo agenollar, fer-lo
fer submís, mantenir-lo
lo en autonomia de fireta, i
que cada vegada que feia una demanda
demanda d’aquelles pragmàtiques, ha dit que no.
Explica que aquestes demandes han estat les que ja existeixen fins i tot en el mateix marc
de l’Estat espanyol, i que aquí hi ha un canvi de xip del conjunt de la ciutadania. Diu que
els independentistes, que són
són homes i dones raonables, normals, fan un creixement
exponencial fins el punt que quan eren quatre a Vilassar als anys vuitanta, ara en són
bastants més. Demana que rumiïn si la política que han dut a terme és copartícip de la
situació que ells anomenen “anormal”, i que el que volen és dotar-los
los de “normalitat” i
plantejar que aquestes persones que han votat en condicions extremes no existeixen en
aquest país. Demana si il·legalitzaran els partits democràtics del país, si aplicaran un 155
que acabi sent molt
olt punitiu i molt agressiu amb el conjunt de consellers o el president de la
Generalitat.
Comenta que ells ara estan “envalentonats”, que s’ha vist al Senat amb la vicepresidenta
del Govern dient que aquí no hi havia negociació possible, i que s’havia de passar pel
sedàs. Diu que tenen la Unió Europea, que és un grup d’estats zombis, que fins que el tram
no sigui excessivament dur continuarà la pauta de donar suport a l’Estat espanyol. Diu que
han perdut la batalla de l’opinió pública, excepte l’Estat espanyol,
espanyol, cada vegada veu més
clar que l’Estat espanyol és una democràcia, no imperfecta sinó deficient, insuficient,
l’única que ha estat incapaç de resoldre la seva pròpia història, on ser feixista surt gratis, on
s’ha blanquejat el feixisme, que té en els seus vorals i camins morts enterrats encara per
descobrir. Diu que aquest és l’Estat que ells defensen i al qual ells no tenen altra alternativa
que resistir-s’hi.
Diu que això és el que es farà a partir d’avui, i que ells hauran d’aguantar que alguns
arrisquin
isquin la pell en aquesta història. Diu que ja faran anar els seus fiscals i tota la seva
maquinària, i que ho diu amb estima i no és cap sectari en aquest sentit.

El Sr. Cusidó diu: “Bé, només era afegir una cosa al que ha dit. És que la Maria Àngels es
perd bastant avui, s’ha perdut una frase que fa temps que va pronunciar un amic seu, el
senyor Zapatero, que deia: «Respetaré
«Respetaré el Estatut que apruebe el Parlament de Catalunya.»
Li sona això? Pues con él empezó todo, que diu el Piqué. A partir d’aquí, és el que
exponencialment ha anat creixent la voluntat de la ciutadania d’aquest país, i precisament
per això avui estem aquí, i demà estarem molt millor que avui, i això és segur que anirà en
aquesta línia. És l’acció que estàveu dient, que el Partit Socialista
Socialista mira molt cap al que està
passant ara, però no teniu aquesta memòria del que heu fet, que ens ha portat a tots cap
aquí, i això, si fem una miqueta d’exercici de reflexió,, doncs, estaria bé. Primer, perquè no
us perdríeu, i segona perquè recordaríeu el passat,
passat, que a vegades va bé saber-ho.”
saber
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El Sr. Miralles diu que intervé perquè per fi alguna vegada poden estar d’acord la CUP i el
PP, cosa que no passa cada dia i que s’ha de remarcar, i diu a la senyora Martín-Moreno
Martín
que té raó en el sentit que han vingut
vingut a posar fi a la Constitució i a l’Estatut, a quedar-se
quedar i
no a marxar. Diu que no han vingut a deixar les coses tal i com estaven, que han vingut a
trencar el règim del 78, amb el que evidentment no se senten identificats i no els deixen
expressar-nos lliurament
liurament com a poble. Reitera el seu acord amb ella, i li dóna les gràcies.
Diu també que no tenen tanta sort en considerar que s’estan carregant els drets i llibertats
de la població catalana, i que el que estan fent és aconseguir blindar-los
blindar
davant de
l’ofensiva de l’Estat espanyol, que els està ofegant com a poble i els està negant un dret
bàsic com el dret de llibertat d’expressió democràtica en una urna, que no és cap acte
violent, i que el que fan és el que ja han dit moltes vegades, un dret democràtic
democrà del segle
XXI.
Diu que l’ús de la força i de la imposició en el que haurien de considerar que és la seva
pròpia població, encara que ells no ho considerin, no és pròpia del segle XXI. Diu que la
CUP no menyspreen el nacionalisme però que ells sí que el
el representen, que la CUP ja ha
passat a ser independentista i que, per tant, la seva consecució és totalment diferent i amb
el menyspreu de què li parla no se senten identificats.
Manifesta que el Govern de la Generalitat té el botó del 155 per evitar-ho,
evitar ho, segons el PP de
Vilassar, i demana que es posin d’acord, que unifiquin el discurs i els diguin si realment el
botó el té qui el té, perquè ho faran igual. Diu que hi ha poca credibilitat en dir que si es
convoquen eleccions autonòmiques i es torna a la normalitat
normalitat no s’aplicarà l’article 155,
perquè ho faran igual. Diu que han de tirar pel dret i que aquesta és la seva elecció, i que
van a perseguir-ho.
ho. Diu que creuen que la normalitat democràtica no són les porres, no és
la Policia Nacional, no és l’exèrcit,
l’exèrcit, no és el control dels mitjans, i consideren que votar ha
sigut un acte de normalitat i que l’article 155 on s’hauria d’aplicar realment és a la calle
Génova 13 de Madrid.

La Sra. Martín-Moreno diu que Puigdemont sempre ha tingut a la seva mà el botó, que se
li van donar diverses oportunitat, i que l’única cosa que ha de fer és dir que no ha declarat
la DUI, que no ha signat el paper, que Catalunya segueix sent democràtica i que està la
democràcia aquí. Comenta que al senyor Miralles se li omple la boca de democràcia, però
que se la van carregar el dia 6 i 7 en el Parlament. Manifesta que parlen de la Constitució,
que la van jurar tots, per imperatiu legal, que és el mateix, que hi ha el vídeo i el secretari li
va llegir el text. Per imperatiu legal, per la seva consciència i honor, i que sense això no
estaria assegut allà. Diu que les coses són així, i que si no està d’acord, demana que
s’aixequi i marxi, perquè la va jurar, encara que per imperatiu legal. Diu que aquesta
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constitució som tots, inclús Catalunya,
Catalunya, que la van crear set pares de la Constitució, i que
dos d’ells eren catalans. Els demana que ho tinguin en compte.
Diu que Catalunya ha estat la comunitat autònoma que ha tingut més coses, i que sempre hi
ha queixes. Diu que no es poden carregar tot,
tot, que Catalunya és Espanya, que oblidin el que
estan dient. Diu que això és un estat de dret i que ningú separarà Catalunya d’Espanya,
perquè per a això existeixen unes lleis per les que es regeixen tots i que són els pilars de la
convivència de tots, i existeix
xisteix un estat de dret i una constitució, encara que ell mogui el
cap. Repeteix que si no volien la constitució no l’haguessin signat, i els pregunta què fan
asseguts allà i es presenten a unes votacions democràtiques per seure de regidors si estan
en contra,
ntra, i els diu que viuen en un món paral·lel.

La Sra. Bosch diu: “Gràcies. Bé, alguns no tenim gaire memòria, però hi ha altres que
tenen memòria selectiva, perquè quan el senyor Cusidó diu que l’Estatut va anar a Madrid i
que el senyor Zapatero va fer el
el que va fer, s’oblida que el partit al qual vostè representa
ara mateix, un cop es va aprovar aquest estatut al Parlament de Catalunya, el nostre
parlament, se’n va anar a negociar pel seu compte. En fi. Jo puc ser desmemoriada però
vostè té una memòria molt
olt selectiva.”

L’alcalde manifesta que les lleis evolucionen amb la capacitat que té l’activitat
democràtica de fer-les
les evolucionar, i que això és un fet contrastable històricament, i que la
solució que donen el PSOE, que creu que fa un paper patètic, i el PP, és discutir en una
comissió per veure de quina manera la Constitució es podria modificar una miqueta per
sentir-se
se més còmodes. Diu que aquesta proposta ha arribat a última hora per part del
Govern del PP i del Partit Socialista, que li ha donat suport,
suport, i de Ciutadans, que guanyarà
terreny al Partit Popular, i que està encantat amb el context.
Diu que el que passa en la comissió i en el Congrés dels Diputats és que una norma
fonamental com la Constitució per poder-la
poder la canviar necessita d’una majoria de dos terços,
amb la qual cosa el Congrés és l’exemple paradigmàtic que tu pots defensar una cosa
sempre que no la puguis dur a terme, perquè el Congrés dels Diputats amb l’actual
composició política de tres partits de caràcter espanyol i d’obediència unionista
uni
i que no
contempla ni la capacitat remota d’un procés d’autodeterminació, sempre acabarà guanyant
la partida a les organitzacions polítiques que estan per l’autodeterminació i que són
perifèriques i tenen i tindran menor representació parlamentària. Diu que des del punt de
vista democràtic formal això és una deficiència de l’ordre constitucional. Diu que haurien
de tenir present tota aquesta argumentació perquè no sembli que són gent fanàtica
absolutament obcecada amb un tema, i que hi ha una racionalitat
racionalitat al darrere.
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Quant a les qüestions democràtiques a tenir en compte, diu que ells per estar aquí, quan
juren per imperatiu legal, diuen que per imperatiu legal, per tant, de manera provisional es
jura aquesta norma i no els obliga, como sí obliga quan juren o prometen, i que tingui en
compte quina és la composició i la realitat democràtica de Vilassar. Diu que a les eleccions
del 2015 Ara Vilassar guanya les eleccions amb 1.775 vots, CIU, 688, i la CUP 599, que
passa de no tenir-ne
ne a tenir dos regidors. Diu que això són 3.042 vots, el 76,17 per cent de
l’escrutini, que són vots que s’havien definit com a independentistes i que serien lleials a
les institucions catalanes en el procés d’autodeterminació.
El 76,17 per cent, i que el Partit Popular, molt legítimament,
legítimament, tenen 299 vots amb el 7,68
per cent d’aquest conjunt de votants. Li demana que es fixi en la dada i que en democràcia
l’element normatiu deontològic o de valors importa molt, però també el numèric, i que per
respecte al seu municipi hauria d’entendre
d’entendre que la democràcia és molt més que dir qué pone
en tu DNI.

La Sra. Bosch diu: “En principi puc estar més o menys d’acord amb el que vostè digui. El
que lamento és que vostè ja tracti de patètic un partit que està intentant el que intenta
segons el que
ue pensa. D’entrada ja no anem bé, perquè si tots tenim el dret a pensar com
pensem, vostès el tenen i els altres també. En aquest cas, vostè s’està referint al PSOE, jo
no sóc PSOE, sóc PSC, però igualment no em sembla coherent.”

L’alcalde manifesta que si a ella no li sembla coherent, a ell sí.

La Sra. Bosch diu: “Aquesta moció es pot votar per punts? Perquè jo votaria a favor del
punt 2 i 3, però l’1 no el puc votar.”

L’alcalde diu que li sap greu però que és una moció integral. Afegeix que és una llàstima
llà
però que és així.

La Sra. Mònica (CDR) diu que parla en nom del Comitè de Defensa de la República de
Vilassar de Dalt. Diu: “Com a Comitè de Defensa de la República de Vilassar, constituït el
passat 19 d'octubre del 2017 per veïns i veïnes que l '1 d'octubre vàrem sortir al carrer
per defensar el referèndum. Ara ja constituïts formalment coma CDR treballem per fer
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efectiu el resultat del mandat popular i per respondre a la repressió de l'Estat Espanyol
des de la desobediència civil i pacífica.
Després de les detencions de càrrecs i tècnics del Govern de la Generalitat de Catalunya el
passat 20 de setembre, de les agressions físiques i psicològiques que vam patir la
ciutadania durant la jornada pacífica i democràtica del referèndum del dia 1 d'octubre
d'oc
i de
les detencions il·legals d'en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, tractats coma presos polítics,
el passat 16 d'octubre, volem manifestar:
manifestar
Primer: la condemna de la violència
viol ncia repressiva de l'Estat Espanyol viscuda a Catalunya les
darreres setmanes.
Segon: ell rebuig als mitjans de comunicació que vulneren el codi ètic i contribueixen a
limitar la llibertat d'expressió. I el total suport als mitjans informatius de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals.
udiovisuals.
Tres: que
ue adoctrinar és dictar als mitjans
mitjans de comunicació afins el que han de publicar, que
bàsicament consisteix en informació falsa o manipulada d'interès
d'inter per all Govern espanyol i
el Partit Popular.
Quatre: que
ue adoctrinar és utilitzar el sistema judicial pera interpretar les lleis i que aquestes
aques
afavoreixin a partits, empreses i particulars afins al "règim".
"r
Cinquè: que
ue adoctrinar és pressionar les empreses perquè
perqu marxin de Catalunya.
Sisè: que
ue adoctrinar és mentir sobre l'ús de les llengües a les aules catalanes, afirmant que
el castellà esta marginat, quan la realitat és que cal posar en valor que el coneixement de la
llengua castellana delss alumnes catalans esta per sobre de la mitjana dels
de s alumnes de l'Estat
l'
espanyol. Per això donem tot el nostre suport al sistema educatiu català,
catal de reconegut
prestigi internacional.
Setè: exigim
xigim la posada en llibertat de manera immediata d'en Jordi Sánchez i en Jordi
Cuixart.
Vuitè: que
ue reprovem la complicitat de la regidora del PSC pel suport que donen
violència
iolència desfermada per part de l'Estat Espanyol
Espanyo contra el poble català.

a

la

Novè: des del CDR
R volem adreçar-nos
adre
nos de forma molt especial a la senyora regidora del
Partit Popular, per mirar de fer-li
fer li entendre que la majoria del poble de Vilassar de Dalt,
representada per ni més ni menys que 11 dels
de 13 regidors i regidores que conformen el
nostre Consistori, i amb un resultat rotund pel SI a les urnes de més del 90% de les
vilassarenques i vilassarencs, volem una República Catalana lliure d'actituds franquistes i
de mutilació de la llibertat de les ciutadanes
ciutadanes i els ciutadans pacífics. Volem una societat
lliure de corrupció, a la qual els corruptes no es puguin mantenir en els seus llocs de
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privilegi ni a les institucions públiques, ni a les empreses privades ni tampoc als estaments
judicials.
Per tots aquests
ests motius, i malgrat el cop d'estat que representa l'aplicació de l'article 155 de
la Constitució Espanyola, no tolerarem que el feixisme imposat des de les institucions
espanyoles, disfressat de legalitat, limiti la llibertat de tot un poble que mai deixarà
dei
de
donar la cara i dir que no té por.
por Les lleis ja no son lleis si sempre fallen. Les lleis deixen
de ser-ho quan son utilitzades per anar contra el poble al qual han de protegir.
protegir
Volem una República, no una Dictadura! Visca
Vis la República Catalana!”
L’alcalde
’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidor d’ARA
VILASSAR, PDeCAT i CUP, un vot en contra de la regidora del PP i una abstenció de la
regidora del PSC.

5.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de setembre que van del número D2017AJUN001106 al D2017AJUN001170
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han
h pogut
consultar.

D2017AJUN001106
D2017AJUN001107

D2017AJUN001108
D2017AJUN001109
D2017AJUN001110
D2017AJUN001111
D2017AJUN001112
D2017AJUN001113
D2017AJUN001114
D2017AJUN001115
D2017AJUN001116
D2017AJUN001117
D2017AJUN001118

01/09/2017
Transmissió llicència municipal de taxi núm. 3
04/09/2017
Suspensió dels objectius de qualitat acústics per a
la celebració de la Festa del Barri els dies 1, 2 i 3 de setembre de
2017.
07/09/2017
Cessió de l'espai públic de la Pergola de Can
Rafart, per a la celebració d'una festa d'aniversari, el dia 23 de
setembre de 2017.
07/09/2017
Aprovar les operacions de l'Ajuntament
07/09/2017
Preuu public Serveis Esportius Can Banus, setembre
2017
08/09/2017
Nòmina complementària mes d'agost
08/09/2017
AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
08/09/2017
Reconeixement de serveis prestats.
12/09/2017
Cessament de funcionari interí.
13/09/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Manuel Moreno, 58
13/09/2017
esmena al Decret 972/2017
13/09/2017
Gual amb reserva i placa carrer la Granja 10
13/09/2017
Aprovar la relació de bestreta de Serveis Socials
C00228
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D2017AJUN001119
D2017AJUN001120
D2017AJUN001121

D2017AJUN001122
D2017AJUN001123
D2017AJUN001124
D2017AJUN001125
D2017AJUN001126
D2017AJUN001127
D2017AJUN001128
D2017AJUN001129
D2017AJUN001130
D2017AJUN001131
D2017AJUN001132
D2017AJUN001133
D2017AJUN001134
D2017AJUN001135
D2017AJUN001136
D2017AJUN001137
D2017AJUN001138

D2017AJUN001139
D2017AJUN001140
D2017AJUN001141
D2017AJUN001142
D2017AJUN001143
D2017AJUN001144
D2017AJUN001145
D2017AJUN001146

13/09/2017
Aprovar lka bestret a de Serveis Tècnics C00232
14/09/2017
Taxa Servei Atenció Domiciliària, agost de 2017
201
14/09/2017
Designació nominal dels membres de la mesa de
contractació de la licitació del subministrament mitjançant
arrendament financer (rènting) d'una plataforma elevadora articulada
automotriu per a treballs de la brigada municipal i dos vehicles pel
servei de l
15/09/2017
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ
D'1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PEL SERVEI
D'ATENCIÓ A LES PERSONES (LÍNIA A), PPOO 2017-2018
2017
15/09/2017
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ
D'1 DINAMITZADOR/A JUVENIL (LÍNIA A), PPOO
2017-2018
15/09/2017
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ
DE 4 PEONS POLIVALENTS PEL SERVEI DE LA BRIGADA
MUNICIPAL (LÍNIA B), PPOO 2017-2018
15/09/2017
PROCÉS SELECTIU PER A LA
L CONTRACTACIÓ
D'1 AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA PEL SERVEI D'ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA (LÍNIA A) PPOO 2017-2018
19/09/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Tarragona, 60
19/09/2017
Sol.licitud préstec de consum.
19/09/2017
Bonificació taxa llar infants per assistència segon fill
19/09/2017
Alimentació i nec. basiques
19/09/2017
AJUTS AL LLOGUER
19/09/2017
AJUT SUBMINISTRAMENTS BÀSICS
B
19/09/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Font de la Teula, 10-12
20/09/2017
aprovació liquidacions agost 2017
20/09/2017
Inici procediment de restabliment de la legalitat
legalit
urbanística d'obres sense llicència al c/ Joan Oliver - Pere IV, 4
20/09/2017
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
ajusta-se
se a llicència (OMAJ2016000028) al c/ Ravalet, 16
20/09/2017
Devolució fiança depositada en garantia a
l'execució de les obres d'urbanització del polígon Vallmorena (PP12)
20/09/2017
obres sense llicència
20/09/2017
Anul·lació de les escombraries com a local tancat
del local del carrer Nou ja que no s'hi desenvolupa
volupa activitat i forma
part de l'IBI.
21/09/2017
Transmissió llicència municipal de taxi núm. 3
22/09/2017
Pagament d'hores realitzades el mes de juny de
2017 pel personal de ss
22/09/2017
Renda mínima de subsistència
22/09/2017
Renda mínima de subsistència
22/09/2017
Renda mínima de subsistència
22/09/2017
Renda mínima de subsistència
22/09/2017
Hores extraordinàries Juliol 2017 Policia Local
22/09/2017
Pagament per reserves de sortides, autocars i
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D2017AJUN001147
D2017AJUN001148
D2017AJUN001149
D2017AJUN001150

D2017AJUN001151
D2017AJUN001152

D2017AJUN001153
D2017AJUN001154
D2017AJUN001155
D2017AJUN001156
D2017AJUN001157
D2017AJUN001158
D2017AJUN001159
D2017AJUN001160
D2017AJUN001161
D2017AJUN001162
D2017AJUN001163

D2017AJUN001164
D2017AJUN001165
D2017AJUN001166
D2017AJUN001167
D2017AJUN001168
D2017AJUN001169

D2017AJUN001170

activitats del Casal d'estiu 2017 del Centre Obert
22/09/2017
ampliacio termini per presentar garanties
22/09/2017
Nòmina del mes de setembre de 2017
22/09/2017
Ajuts per alimentació i necessitats bàsiques de
subsistència
22/09/2017
Nomenament de funcionari interí per a cobrir una
plaça vacant d'agent de la policia local per procediment de màxima
urgència.
22/09/2017
Reclamació danys vehicle
22/09/2017
Reclamació patrimonial dels danys de vehicle
B3368SG a consequència de l'aixecament d'una tapa de clavagueram
a Riera de Targa.
22/09/2017
Modificació de crèditt 15 per transferència entre
partides.
22/09/2017
Compensació de deutes ajuda escola bressol
22/09/2017
Cessió de material per la fira d'estocs el dia 1
d'octubre de 2017 a la Plaça de la Vila.
22/09/2017
Despeses festa 90 aniversari gent gran
22/09/2017
Contractació de cuinera de la Llar d'infants per
substitució.
22/09/2017
Reclamació danys accident al complexe Isla
Fantasia
22/09/2017
Anul.lació
taxa
expedició
edició
documentació
administrativa
25/09/2017
Llicència per ampliació de xarxa elèctrica al c/
Clapés
25/09/2017
Ratificació suspensió d'obres sense llicència
concedida al c/ Vidal i Barraquer, 13
26/09/2017
Contractació de cuinera de la Llar d'infants per
substitució.
26/09/2017
Nomenament de funcionari interí per a cobrir una
plaça vacant d'agent de la policia local per procediment de màxima
urgència.
26/09/2017
Festa familiar
iliar plaça de la Tela dia 30/09/2017
27/09/2017
RCA procediment abreujat 98/2017-F2.
98/2017
27/09/2017
Ordre d'execució per despreniment de l'arrebossat
del mur de conteniment de la finca del c/ Pompeu Fabra, 11
27/09/2017
Pròrroga del conveni de col·laboració entre
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i l'Escola Sant Jordi SCCL en relació
amb un Projecte de Servei Comunitari
28/09/2017
ESMENA DECRET
29/09/2017
Aprovació de la Sol·licitud
citud de subvenció en espècie
(recurs tècnic) per a la redacció d'un Pla d'Acció Cultural de Vilassar
de Dalt.
29/09/2017
Modificació de crèdit 17 per generació, subvenció
Plaque Fotovoltaiques.
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A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de setembre que van del número D2017MUSE000015 al D2017MUSE000015
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
pog
consultar.

D2017MUSE000015

22/09/2017

Aprovar la relació de bestreta del Museu C00112

A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de setembre que van del número D2017TEAT000027 al D2017TEAT000027
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.

D2017TEAT000027

13/09/2017
Modificació de crèdit 10 per generació propaganda
música clàssica La Massa.

6.- Precs i preguntes.
Precs
El Sr. Cusidó en nom del PDeCAT formula el prec següent:

El Sr. Cusidó diu: “Bé, aquest cop precs i preguntes. El nostre grup municipal tenim la
plena consciència que els moments històrics que s’estan vivint, i que malauradament dia a
dia ens colpegen, fa créixer
créixer la prioritat absoluta dels esforços per atendre el dia a dia del
país. Per aquest motiu teníem previst per a aquest ple no utilitzar els torns dels òrgans de
control dels precs i preguntes. No obstant, i per un tema d’extrema urgència, hem de fer un
prec breu.
Demana què s’atengui les reivindicacions de la junta del casal de la gent gran de Can
Rafart, que té previst el proper dia 30 d’octubre, després de demanar-li
demanar a l’alcalde la
resolució de diferents temes d’organització i bon funcionament de les instal·lacions,
insta
als
quals ni se’ls escolta ni se’ls atén ni s’hi actua. El prec es que es resolgui el conflicte
territorial i de funcionament a la sala i la gestió administrativa amb la junta directiva de
l’entitat.
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Per últim, donar les gràcies i afegir-me
afegir
al que
ue ha dit a l’inici l’alcalde, donar les gràcies a
totes i a tots els vilassarencs i vilassarenques que van fer possible que el passat 1 d’octubre
fos una jornada històrica de demostració de civisme, solidaritat, participació i defensa de la
democràcia, sense
nse precedents a cap altre país del món. Agrair també al personal voluntari
de la Generalitat i de les institucions catalanes, els Mossos d’Esquadra, els bombers, els
serveis mèdics i d’atenció sanitària, els mitjans informatius que han actuat amb neutralitat
neutrali i
professionalitat, a les entitats, associacions, al voluntariat d’aquest país i a totes i tots
aquells que a títol individual o corporatiu han posat el seu gra de sorra per construir aquest
nou país que estem a punt de tocar. Gràcies de nou, visca Vilassar
Vilassar i visca Catalunya.”

L’alcalde diu que si de cas tornaran a tenir una reunió amb la junta del casal, diu que la
Sra. Ruhí ho fa manta vegades, la Sra. Llauró també, i que tot el govern hi està abocat.

El Sr. Cusidó diu: “El que em van transmetre és que plegaven el 30 d’octubre i...”

L’alcalde diu que prenen nota.

El Sr. Miralles diu que no faran precs i preguntes, que ho aniran acumulant per al següent
ple, i s’afegeixen a l’agraïment a tota la gent que està mobilitzada, i que podrien cedir el
seu espai de precs i preguntes per si algú vol fer alguna pregunta del públic abans que la
taula del ple deixi d’estar present.

L’alcalde diu que això ja està previst i que els grups van primer.

El Sr. Miralles diu que és perquè no sigui fora d’acta, i un cop
cop s’aixeca la sessió.

L’alcalde demana un esforç a secretaria perquè no hi hagi inconvenient i ho tingui previst
en acta.
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La Sra. Álvarez manifesta que és perquè un cop acabin els precs i les preguntes, no hi hagi
regidores que abandonin la sala i la gent
gent del poble no els pugui preguntar, si tenen alguna
pregunta a fer.

L’alcalde manifesta que no hi haurà cap inconvenient, que han de garantir que hi seran fins
el final, i que per a això es cobra l’assistència.

La Sra. Martin-Moreno diu que tenia preparada una pregunta però que no la farà.

La Sra. Bosch en nom del PSC formula el prec següent:
1- Al carrer Murillo amb Manuel Moreno hi manca el mirall , el del mateix carrer amb Puis
XII, aquest esta tombat i no permet una visió dels vehicles que baixen. Ja fa dies que ho
vaig informar d’aquest últim, però roman igual.

La Sra. Llauró diu que en pren nota, i que ho tenen a la llista.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc
la present acta.
A Vilassar de Dalt,
El secretari

Vist-i-plau
L’alcalde

Carles Casellas Ayén

Xavier Godàs Pérez
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