Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL
REF.: 4/2014

Identificació de la sessió

Caràcter:
Data:
Hora:
Lloc:

ORDINÀRIA.
ORDINÀRIA
27 de març de 2014.
2014
de les 20:00h.
20:00 a les 21:50h.
a la sala de Plens de l'Ajuntament.

Hi assisteixen

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

Gustau Roca Priante
Ordre del dia

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2014.
2. Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l'exercici 2013.
3. Declarar deserta
eserta la licitació per la contractació de la gestió del servei públic del
cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.
4. Inici i aprovació de l'expedient de contractació per a la gestió del servei públic del
cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
5. Aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals de contractació.
6. Adhesió formal a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge promoguda per la Diputació de
Barcelona.
7. Inadmissió a tràmit de recurs de reposició interposat per CEV contra l'aprovació
definitiva del Pressupost general per a l'exercici de 2014.
8. Ratificació dels Decrets d'Alcaldia núms. 202 i 203, de designa d'advocat i procurador
en els recursos contenciosos administratius
administratius núms 249/2013 i 251/2013, interposats contra
l'aprovació definitiva del POUM.
9. Moció a proposta d'ADEA, oberta a tots els grups que s'hi vulguin afegir, de reafirmació
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de Vilassar de Dalt com a municipi en contra del sacrifici animal.
10. Donar suport a l'acord de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat, per fer un
salt endavant del Pacte d'alcaldes i les alcaldesses i per una energia sostenible.
11. Reconeixement al personal de l'Ajuntament
12. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
13. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2014.
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària de 30
de gener de 2014.

El Sr. Cusidó diu que té dues esmenes, que són les següents:
•

A la pàgina 14, al sisè paràgraf, on diu “El Sr. Cusidó diu que”, faltaria afegir “es
reafirma
firma en tot el que ha dit, perquè
perquè és el que pensen que passarà. Pel tema de la
moció a l’igual...”.

•

A la pàgina 29, al tercer paràgraf per baix, al segon punt on diu “varen emanar”, ha
de dir “varen demanar”.

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

2.- Donar compte de la liquidació del Pressupost general de l'exercici 2013.

L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar la liquidació dels pressupostos de
l’Ajuntament, del Consorci de la Massa, del Museu i de l’Emissora
Emissora de l’exercici 2013, que
figurava a l’expedient del Ple.
A continuació diu que s’ha de votar la urgència per tractar els
el punts 3 i 4 i s’aprova per
unanimitat.

3.- Declarar deserta la licitació per la contractació de la gestió del servei públic del
cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000040
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Assumpte: Declarar deserta la licitació per la contractació de la gestió del servei públic

del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.
Relació de fets

1. En el Ple ordinari de 30 de gener de 2014 es va acordar la licitació del contracte per la
gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.
2. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es va presentar una oferta
o
per part
de Complex Funerari del Maresme SL. Analitzada la documentació del sobre “C”, la
mesa de contractació ha acordat excloure l’oferta presentada atesa la manca d’adequació
al disposat al Plec de clàusules. Exclusió que porta a la declaració de la licitació com a
deserta.
Fonaments de dret

1. Art. 151.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant TRLCSP).
2. Disposició addicional segona, apartat 2on, del
del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic
(TRLCSP); i art. 52.1.n) 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 (TRLMRLC).
3. Atès que aquesta proposta d’acord no va poder ser dictaminada per la Comissió
Informativa del passat dia 20 de març, perquè la Mesa de contractació ha tingut lloc el
dia 24 de març, i tot i que s’ha inclòs a l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària, s’haurà
de ratificar la seva inclusió per urgència en base a la Memòria d’alcaldia, economia i
serveis de data d’avui.
Proposta d’acords

Primer.- Declarar deserta la licitació del contracte per la gestió del servei públic del
d
cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.
Segon.- Retornar a Complex Funerari del Maresme SL la documentació presentada i la
garantia provisional dipositada a la Tresoreria municipal en data 12 de març de 2014.
quest acord a Complex Funerari del Maresme SL.
Tercer.- Notificar aquest
Quart.- Publicar aquest acord al Perfil del Contractant, web municipal i BOPB.

L’alcalde diu que el procés de licitació s’ha clos amb la presentació d’una oferta de la unió
de tres empreses: Cabré Junqueras, Pompas Fúnebres de Badalona i Altima, amb una
oferta econòmica al sobre C, inferior en un dels cànons al que el plec de clàusules definia.
Manifesta que per aquest motiu s’ha de deixar desert aquest procés.
Explica que sí que hi ha hagut una oferta
oferta i que el que s’ha de fer, tractant-se
tractant
d’un servei
públic essencial que tard o d’hora s’haurà de poder tirar endavant, és aprofitar l’ avinentesa
i ajustar el plec de clàusules, partint de la base de què és possible aconseguir que a curt
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termini hi hagii una concurrència
concurrènc i generar competitivitat perquè
què hi pugui haver més d’una
oferta si s’escau.
Comenta que al punt 4 ja es comentarà quines són les noves condicions del plec de
clàusules que seran vigents a partir d’avui.
El Sr. Solà diu que la moció és suficientment
suficientment clara i que CIU li donarà el seu suport.
El Sr. Cusidó diu que s’està parlant de les tres grans empreses funeràries del sector, les
quals s’associen per presentar un proposta i pregunta que si no s’ajusta la proposta als
plecs per què es fa, atès que ja se sap que una proposta que es fa a la baixa no es pot
acceptar.
Comenta que sembla una manera d’abaratir
d’a
el cost del servei, perquè
què saben que no s’ha
presentat cap més oferta i que en aquest sector ells dominen la posició i el que busquen és
tenir
enir la posició al preu més reduït.
Afegeix que és posar contra les cordes el servei que es licita i insisteix en què es tracta
d’una maniobra de l’empresa que es presenta per abaratir el cost.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
La Sra. Julià manifesta
sta que està d’acord amb la moció.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

4.- Inici i aprovació de l'expedient de contractació per a la gestió del servei públic del
cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000041
Assumpte

Inici i aprovació de l’expedient de contractació per a la gestió del servei públic del
cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt; i licitació del contracte.

Relació de fets
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1. El Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt va aprovar definitivament
definitivament l’expedient
per l’establiment del servei públic de cementiri municipal i serveis funeraris
municipals de Vilassar de Dalt en data 27 de juny de 2013.
2. En el Ple ordinari de 30 de gener de 2014 es va acordar la licitació del contracte per
la gestió del servei públic del cementiri municipal i serveis funeraris de Vilassar de
Dalt.
3. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es va presentar una oferta per
part de Complex Funerari del Maresme SL. Analitzada la documentació del sobre
“C”, la mesa de contractació ha acordat excloure l’oferta presentada atesa la manca
d’adequació al disposat al Plec de clàusules. Exclusió que ha porta a la declaració
de la licitació com a deserta en el punt precedent d’aquesta sessió plenària.
4. Atesa la necessitatt de garantir el servei obligatori de cementiri així com dels serveis
funeraris,, s’ha considerat necessari iniciar una nova licitació, amb una revisió dels
plecs per garantir la concurrència de licitadors.
5. Vista la Memòria d’alcaldia i les regidories de serveis
serveis i economia de data 24 de
març de 2014.
6. Vist l’informe conjunt de secretaria, intervenció i serveis tècnics de data 24 de març
de 2014.
Fonaments de dret

1.
Art. 8 i 275 i següents del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprovaa el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (en endavant
TRLCSP), relatius al contracte de gestió de serveis públics.
2.
Art. 110 del TRLCSP relatiu a l’aprovació de l’expedient; i articles 157 i següents
del TRLCSP relatius al procediment obert.
obe
3.
L'òrgan de contractació d’aquest expedient és el Ple d’acord amb la Disposició
addicional segona, apartat 2on, del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP); i
segons l’art. 52.1.n) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Proposta d’acord

1. INICIAR l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta
econòmicament
ament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la gestió del servei
públic de cementiri municipal i serveis funeraris (tanatori/crematori) de Vilassar de Dalt,
mitjançant la modalitat de concessió, acreditada la necessitat d’aquests serveis segons
l’expedient d’establiment dels serveis aprovat definitivament en sessió plenària de 27 de
juny de 2013.
2. APROVAR el plec de clàusules d’explotació i de prescripcions tècniques d’aquest
contracte, amb la correcció d’esmenes, segons diligència del secretari de 27 de març de
2014.
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3. APROVAR l’expedient de contractació per a la gestió del servei públic de cementiri
municipal i serveis funeraris de Vilassar de Dalt.
4. PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en el perfil de
contractant l’anunci de licitació, per a que durant el termini de trenta dies hàbils a comptar
des de l’endemà
endemà de la publicació de la licitació al BOPB, es puguin presentar proposicions
que estimin pertinents.

L’alcalde
calde comenta que es tracta de l’inici d’un nou expedient de contractació per la gestió
de servei públic.
Diu que vol fer les consideracions següents:
se
Exposa que tot
ot el procés fet fins ara, des del punt de vista de projecte i des del punt de vista
legal, ha estat correcte, i que s’ha
s’ha acabat declarant deserta la licitació per la contractació de
la gestió del servei tot i que hi ha hagut una oferta
oferta de tres operadors potents.
Diu que el projecte de serveis funeraris a Vilassar de dalt és diferent a com s’havia
projectat en el seu temps, ja que s’havia plantejat un servei mancomunat i ara no serà un
servei per a un conjunt de poblacions,
poblacions sinó essencialment per a Vilassar de Dalt. Afegeix
que es podrà conveniar amb altres poblacions, si s’escau, posteriorment.
Explica que aquesta qüestió no és menor ja que qualsevol empresa que gestioni el servei
públic a Vilassar de Dalt parteix de la base de la territorialitat;
ter
és a dir, que només compren
el municipi de Vilassar de Dalt.
Comenta que aquesta qüestió ha estat un element complicat
omplicat en tot el procés tenint en
compte que aquest element haa jugat en contra del que podria haver estat un projecte més
competitiu
tiu de cara a les empreses.
Diu que s’està parlant d’un sector potent des del punt de vista econòmic, però que tot
aquest procés comporta uns serveis obligatoris que s’hauran de garantir i que tenen un
marc territorial que és Vilassar de Dalt.
Puntualitza que és cert que es poden imposar determinades condicions per la capacitat
econòmica de les empreses que es presenten, però que també és cert que des del punt de
vista del projecte s’ha forçat la màquina, ja que 5 milions d’euros d’inversió per Vilassar
de Dalt
alt és una gran inversió.
Explica que es mantenen els cànons en la seva estructura bàsica a partir de l’aportació feta
a la mesa de contractació. Diu que als nous plecs es planteja la necessitat d’afrontar d’una
manera més formal la gestió integral dels serveis
serveis funeraris i que el cementiri actual,
malgrat sigui propietat del bisbat, també s’inclogui en aquest conjunt a partir d’una
proposta que va fer el Sr. Solà a la mesa de contractació.
Comenta que és de responsabilitat per part del govern el fet de no deixar passar la
possibilitat de tirar endavant un projecte estructural d’aquest mandat,
mandat que té una doble
dimensió: la necessitat de vetllar per un servei públic que
que s’ha de garantir sí o sí, perquè
per
és
competència obligatòria i es trobaria en uns anys en la necessitat d’afrontar un projecte
d’aquestes característiques amb la possibilitat que hagués de ser un projecte en què
qu la
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inversió hagués de recaure
ure en l’Ajuntament i perquè
perquè implica els ingressos econòmics que
es necessiten per poder estabilitzar-se
estabilitzar i remuntar.
Demana l’aprovació d’aquest punt i poder tirar endavant aquest procés.
El Sr. Solà diu que CIU ja va votar a favor d’aquesta licitació al ple de gener i que lamenta
aquest endarreriment, que s’hagués pogut solventar al 2012, ja que ve d’unes al·legacions
al·l
que es van interposar en aquell moment.
Manifesta la seva alegria per la possibilitat de garantir que el servei mínim obligatori que
s’ha de donar com éss el cementiri, i perquè es pugui trobar algun mecanisme que garanteixi
a la gent de Vilassar dee Dalt que aquest servei estigui inclòs dins
din del servei general que
farà l’empresa adjudicatària.
Anuncia que CIU votarà a favor de la moció.
El Sr. Cusidó comenta que tot el que ha dit la CEV sobre aquest procés és únicament per la
ubicació escollida per la seva construcció.
Diu que tot i així no han interposat cap al·legació i han deixat que el procediment continués
tal i com estava previst per l’equip de govern.
A continuació enumera els dubtes que tenen: si es tracta d’una estratègia per abaratir la
operació, si la territorialitat
ialitat que apuntava l’alcalde no sigui assumible econòmicament, el
cementiri parroquial, que treu volum de negoci al nou cementiri mentre hi hagi hereus dels
nínxols actuals i que la viabilitat econòmica es pot veure afectada.
Manifesta
sta que si el cementiri parroquial passa al servei de l’empresa adjudicatària,
adjudicatària els
costos de manteniment es dispararan molt i possiblement un cementiri carregui costos de
l’altre.
Pel que fa a l’equilibri financer diu que és cert que és en coses molt concretes, però que ja
hi ha la possibilitat que l’Ajuntament hagi d’aportar,
d’aportar i fins i tot que aquesta
aquest empresa de tres
també pogués fer fallida.
Diu que en haver-se
se fet la modificació de la clàusula C, aquest equilibri financer
probablement s’hagués hagut d’eliminar.
Anuncia que s’abstindran ja que tenen alguns dubtes.
La Sra. Julià manifesta que votarà a favor de la moció.
El Sr Oliva diu que la formula que
que s’ha triat garanteix els drets de totes les famílies que
tenen una concessió i uns drets de propietat al cementiri vell i també es garanteix un servei
de qualitat a l’igual que al nou.
Pel que fa a la clàusula del desequilibri diu que és una obligació legal
legal posar-la,
posar
per tal de
preveure que si hii ha un desequilibri forçat perquè
perquè hi ha uns càlculs erronis per causes molt
especials i singulars, toqui indemnitzar.

7

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

El Sr. Cusidó diu que garantir el dret a les famílies està molt bé, però que no acaba de
veuree la viabilitat econòmica de la resta.
L’alcalde aclareix que s’haurà de vetllar, tenint en compte que la responsabilitat pública
del servei és de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i que és un servei obligatori.
Puntualitza que hi ha d’haver un control públic
públic molt exhaustiu en aquest projecte,
projecte tal com
expressa el plec de clàusules,
clàusules i que el sobre C, a part de l’oferta econòmica,
econòmica també ha
d’incloure un projecte econòmico-financer
econò
que ha de ser possible.
Insisteix en què aquestes empreses han hagut de fer un esforç supletori pel fet de venir
només a Vilassar de Dalt, però que d’altra banda s’ha de poder veure que realment els
números surten i que evidentment aquest procés pot comportar algú més que pugui
competir de cara a poder gestionar aquest servei.
servei Destaca
ca que caldrà vetllar perquè
per
els
interessos de Vilassar de Dalt prevalguin en tot moment.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots
vot a favor dels regidors del
GEVD, OXV, ERC, PSC CIU i PP i dues abstencions dels regidors de la CEV.
L’alcalde
calde dóna les gràcies als regidors pel capteniment i per estar en projectes com aquest.
5.- Aprovació inicial del plec de clàusules administratives generals de contractació.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000033

Assumpte: Aprovació inicial
in cial del plec de clàusules administratives generals de
contractació.
Relació de fets

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt disposa d’un Plec de Clàusules Administratives
Generals (PCAG) aprovat definitivament en data 26 de novembre de 2009, en base al
model elaborat per la Diputació de Barcelona en l’exercici de les seves atribucions
d’assistència i cooperació als ens locals.
2. La necessària adaptació del Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre (BOE núm.
276, de 16.11.11), va comportar l'aprovació, mitjançant Decret de la Presidència de la
Diputació de Barcelona núm. 4697/13,
4697/13, de data 31.5.2013, d'un nou projecte de Plec de
Clàusules Administratives Generals (PCAG) de contractació de caràcter estàndard
aplicable als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i instal·lacions, de
concessió d'obra pública, a altres contractes
c
administratius i als privats.
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L'esmentat Decret i la resta de l'expedient (Memòria de fonamentació i projecte de PCAG)
es van trametre a la Comissió Jurídica Assessora (CJA), a fi i efecte que emetés el seu
dictamen facultatiu, a l'empara del que
que disposen els arts. 278 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 9.1.b) de
la Llei 5/2005, de 2 de maig, reguladora de la dita Comissió.
Una vegada emès el dictamen 318/13, de data 3.10.2013,
3.10.2013, favorable en termes generals i
amb una sèrie de suggeriments i apreciacions, la Diputació va elaborarr el Plec de caràcter
estàndard definitiu, tot incorporant bona part dels suggeriments formulats per la Comissió
Jurídica Assessora i ha estat aprovat per Decret de la Presidència de la Diputació de
Barcelona núm. 159/14, de 23.1.2014 (publicat en el BOPB de 4.2.2014 i DOGC núm.
6556, de 6.2.2014).
3. Vist l’Informe conjunt de Secretaria-Intervenció
Secretaria Intervenció de data 13 de març de 2014, així com el
Dictamen 318/13
13 de 3 d’octubre de 2013 de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya; i, l’informe conjunt de la Secretaria General de la Diputació de
Barcelona de 10 de gener de 2014, així com la Memòria de fonamentació del Plec de la
Secretaria General
eral de la Diputació de Barcelona, documents que consten a l’expedient.
4. Correspon ara al Ple, aprovar inicialment el Plec de Clàusules Administratives Generals
(PCAG),, segons el model elaborat per la Diputació de Barcelona, i sotmetre’l a informació
pública
ública als efectes que es puguin presentar les al·legacions i suggeriments que es
considerin adients. En cas que es presentin, caldrà resoldre-les
resoldre les i aprovar definitivament el
Plec, i en cas no es presentin, s’entendran aprovats definitivament sense necessitat
necessi d’un
nou acord.
Fonaments de dret

1. Art. 114.3 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
novembre
rt. 278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local, aprovat
apr
per Decret
2. Art.
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Proposta d’acords

Primer.- Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals de
contractació de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt,
Dalt adequats al Text refós de la Llei de
contractes del sectorr públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu
Legis
3/2011, de 14
de novembre,, aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d'obres i
instal·lacions, de concessió d'obra pública, a altres contractes administratius i als privats.
Segon.- Ell text d’aquests Plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona (BOPB) de data 4 de febrer de 2014 (rectificació d’errors BOPB de
data 26 de febrer de 2014) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
(DOG núm.
6556 de data 6 de febrer de 2014 (rectificació d’errors DOGC núm. 6571 de data 27 de
febrer de 2014).
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Tercer.- Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública i audiència dels possibles
interessats, per un període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i
suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el BOPB.
Quart.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat al BOPB, en
el Diari Oficial de la Generalitat de
d Catalunya, a un mitjàà de comunicació escrita diària, al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal.
Cinquè.- En cas de no haver-hi
haver cap reclamació o suggeriment, durant l’esmentat
esmentat termini, es
consideraran aprovats definitivament els Plecs de constant referència,, sense necessitat d’un
nou acord.
Sisè.- Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats
amb l’execució d’aquest acord.

L’alcalde diu que es remet a la moció i que es tracta d’un marc normatiu per a la nova
contractació.
La Sra. Sanchez anuncia que CIU votarà a favor de la moció perquè es tracta d’adaptar a la
legislació vigent, un plec de clàusules administratives de caràcter general, que s’han
d’aplicar a les contractacions que l’Ajuntament acordi.
a
Afegeix que s’ha agafat de model el de la Diputació de Barcelona, que va ser aprovat per
unanimitat en el Ple de 21 de març de 2013.
Proposa que quan s’elaborin els plecs o condicions de contractació particulars per a cada
contracte, en la mesura quee sigui possible, s’incorporin clàusules contractuals de caràcter
social, seguint la guia elaborada per la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de
la Generalitat de Catalunya.
Explica que aquestes clàusules fan referència a consideracions de tipus
tip socials, amb la
finalitat de promoure l’ocupació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el
mercat laboral, eliminar desigualtats entre l’home i la dona o combatre l’atur.
Afegeix que també es regula la possibilitat de què en els contractess s’imposi a la persona
adjudicatària l’obligació de subrogar-se
subrogar se en determinades relacions laborals afectades a la
prestació objecte del contracte.
Diu que evidentment aquestes clàusules socials requereixen d’una avaluació prèvia per
determinar la idoneïtatt d’incloure-les
d’incloure les i són susceptibles d’adaptacions segons els objectes i
les tipologies dels contractes. Afegeix que és important tenir en consideració aquestes
clàusules socials per a la contractació del sector públic.
Reitera que el seu vot serà positiu, sens perjudici que CIU pugui interposar les al·legacions
que cregui convenient en el sentit d’incloure les clàusules de caràcter social.
El Sr. Cusidó diu que estan d’acord amb la moció i que hi votaran a favor.
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La Sra. Julià manifesta que també votarà a favor.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
6.- Adhesió formal a la Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge promoguda per la
Diputació de Barcelona.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000034

Assumpte: Adhesió formal a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge promoguda per la
Diputació de Barcelona.
Relació de fets

El 23 de febrer de 2012 el Ple de la Diputació de Barcelona aprovà el Protocol de
funcionament de la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge.
La Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge és un conjunt de municipis, empreses municipals i
altres estructures locals que presten serveis d’habitatge (o que tenen voluntat de prestar-los
en un futur) de la província de Barcelona, que treballen de manera coordinada,
comparteixen iniciatives, objectius i mitjans i que reben el suport de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
La Xarxa, sense tenir personalitat jurídica pròpia, es constitueix com l’espai d’interrelació,
transferibilitat de coneixement i intercanvi d’experiències entre els seus membres, amb
l’objectiu de fomentar el treball conjunt, la coordinació interadministrativa i la generació i
difusió d’instruments conceptuals, polítics i operatius que serveixin als governs locals per a
gestionar millor les polítiques d’habitatge.
Els objectius de la Xarxa són
●
●
●
●

Fomentar l’intercanvi de coneixement i experiències entre els governs locals.
Contribuir
ribuir a l’autonomia dels ens locals en la definició de polítiques d’habitatge
pròpies.
Promoure la col·laboració i l’acció conjunta per impulsar polítiques d’habitatge en
l’àmbit local i supralocal i provincial.
Construir referents polítics i models conceptuals
conceptuals que ajudin a articular l’acció de
govern local en el desenvolupament de les polítiques d’habitatge.

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, que té una població de 8.870 habitants, vol prestar
serveis d’habitatge municipals en col·laboració
col·
amb el Consell Comarcal del Maresme i la
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Diputació de Barcelona, i es vol constituir com a Punt d’Informació sense conveni amb la
Generalitat i Societat municipal de sòl i/o habitatge.
És per això que es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Proposta d’acords

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa de Serveis Locals d’Habitatge
promoguda per la Diputació de Barcelona.
Segon. Complir amb les finalitats i els compromisos de la Xarxa de Serveis Locals
d’Habitatge establerts en el Protocol de funcionament.
funciona
Tercer. Nomenar el senyor Ferran Lorca Gruart, en qualitat de representant polític, com a
interlocutor i responsable de la participació de l’Ajuntament en la XSLH a nivell polític.
Quart. Nomenar el senyor Salvador Viada Pons de Vall, en qualitat dee representant tècnic,
com a interlocutor i responsable de la participació de l’Ajuntament en la XSLH a nivell
tècnic.
Cinquè. Traslladar aquest acord d’adhesió a la Diputació de Barcelona

El Sr. Lorca diu que es tracta d’adherir-se
d’adherir se a una Xarxa constituïda per la Diputació i en la
que participen diferents ens municipals i on es pot obtenir suport, ajut i informació per a
aquelles polítiques d’habitatge que es puguin prestar des de l’Ajuntament.
Comenta que el millor seria tenir un Pla Local d’Habitatge, però aquest moment no era el
millor per desenvolupar-lo,
lo, i per això es va oferir la possibilitat d’adherir-se
d’adherir
a aquesta
Xarxa.
El Sr. Solà manifesta que s’alegra de què dos anys després es pugui formalitzar
formalit
aquest
acord i manifesta que vol recordar que al ple de març de 2012, CIU ja va comunicar que
havia assistit a la presentació d’aquesta Xarxa i que va ser l’únic representant de Vilassar
de Dalt que hi va anar.
Anuncia que votaran a favor de la moció,
moció atès que en aquell moment CIU ja va preguntar
al govern per què l’Ajuntament de Vilassar de Dalt no s’adheria a aquesta Xarxa i declara
que espera que aquests dos anys de demora es puguin recuperar en el decurs dels que
falten.
El Sr. Cusidó manifesta que votaran a favor i afegeix que si s’hagués fet fa dos anys
s’hauria avançat més.
La Sra. Julià diu que també votarà a favor tot i que també lamenta els dos anys
d’endarreriment.
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L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

7.- Inadmissió a tràmit de recurs de reposició interposat per CEV contra l'aprovació
definitiva del Pressupost general per a l'exercici de 2014.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA
A DE L’EXPEDIENT: PROS2014000035
Assumpte

Inadmissió a tràmit de recurs de reposició interposat per CEV contra l’aprovació definitiva
del Pressupost general per a l’exercici de 2014.
Relació de fets

1. En sessió ordinària del Ple de la Corporació de 28 de novembre de 2013 es va aprovar
inicialment el Pressupost General i la plantilla de personal per a l’exercici de 2014.
2. L’expedient del Pressupost General es va sotmetre a informació pública per un termini
de 15 dies hàbils mitjançant anunci publicat al BOP del dia 5 de desembre de 2013, i
la plantilla de personal mitjançant anunci de la mateixa data publicat al BOP, i al
DOGC del dia 3 de desembre 2013.
3. Durant el termini d’informació pública únicament es va presentar un escrit
d’al·legacions del Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en representació del Grup
municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV),
(CEV) en data 24 de desembre de 2013,
(RE2014000064).
4. Per acord de Ple adoptat en sessió ordinària de 30 de gener de 2014 es van desestimar
les al·legacions presentades
entades pel Grup municipal Corporació Electoral
Electo Vilassarenca, i
es va aprovar
provar definitivament el Pressupost general per a l’exercici de 2014.
20
Aquest
acord es va notificar al referit grup municipal en data 26 de febrer de 2014.
5. En data 28 de febrer de 2014 (RE2014000733) el Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià, en
representació del Grup municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV), ha
presentat un recurs de reposició contra l’acord de Ple d’anterior referència de data 30
de gener de 2014.
6. Vist l’informe de secretaria de 11 de març de 2014, on es conclou que en ser el
Pressupost una disposició administrativa de caràcter general, com un reglament o una
ordenança, li és d’aplicació l’art. 107.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions,
administracions, que determina que contra les disposicions
administratives de caràcter general no es pot interposar cap recurs en via
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administrativa, procedeix per tant, la inadmissió a tràmit del recurs de reposició
presentat.
Fonament de dret

1. El Pressupost de la Corporació és una disposició administrativa de caràcter general,
com un reglament o una ordenança. I per tant, és d’aplicació l’art. 107.3 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment
ocediment administratiu comú, el qual estableix que:
“ Contra les disposicions administratives de caràcter general no es pot interposar
recurs en la via administrativa (...).”
Per tant, contra el Pressupost de la Corporació, que no és un acte administratiu
administrat sinó una
disposició administrativa de caràcter general, no es pot interposar cap recurs en via
administrativa.
Aquesta postura ha estat confirmada per la jurisprudència, citant per exemple per la
seva similitud, la sentència del Tribunal Suprem, Sala Tercera,
Tercera, del Contenciós
Administratiu, Secció quarta, de 13 de març de 2012, rec. 4330/2009Art. 117.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
Resolució

1. No admetre a tràmit
mit el recurs de reposició presentat en data 28 de febrer de 2014
(RE2014000733), pel Sr. Joan Alfons Cusidó i Macià en representació del Grup
Municipal Corporació Electoral Vilassarenca (CEV), contra l’acord de Ple adoptat en
sessió ordinària de 30 de gener
gener de 2014 pel qual es van desestimar les al·legacions
presentades per aquest grup municipal, i es va aprovar definitivament el Pressupost
general per a l’exercici de 2014; en aplicació del disposat
disposat a l’article 107.3
10
de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, abans transcrit.
2. Notificar aquest acord al grup
g
municipal
unicipal Corporació Electoral Vilassarenca.
Vilassarenca
La Sra. Sanchez diu que està d’acord amb el que ha dit el secretari municipal.
El Sr. Cusidó manifesta que van interposar el recurs de reposició, perquè
per
no estaven
d’acord en la interpretació que es va fer del que havia proposat la CEV en el seu moment,
bàsicament del punt 3. Diu que el fet de suspendre certs pagaments i indemnitzacions de
determinades persones no és l’objecte de l’al·legant que va fer la CEV en el seu moment i
que en tot cas, si els tècnics ho haguessin considerat incorrecte,
incorrect ho havien de resoldre
d’ofici i no en base a les al·legacions
al·
presentades.

14

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Afegeix que es va fer una interpretació equívoca
equ voca i esbiaixada de l’al·legació, que s’havia de
pronunciar en un sentit i es va derivar en una qüestió que no era el que la CEV proposava.
Diu que per això han reinsistit,
insistit, perquè
per
el que pretenien
retenien és que es fes una modificació de la
proposta tenint en compte que fins i tot a l’informe tècnic es deia que s’estimés l’al·legació
parcialment, malgrat que a la proposta d’acord posava desestimar. Afegeix que la intenció
era que quedés constància de què la CEV no estava d’acord i que no es va fer amb el sentit
que li va donar l’equip tècnic.
La Sra. Julià no vol intervenir.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors del GEVD,
OXV, ERC, PSC, CIU i PP i dos vots en contra dels regidors de la CEV.

8.- Ratificació dels Decrets d'Alcaldia núms. 202 i 203, de designa d'advocat i
procurador en els recursos contenciosos administratius núms 249/2013 i 251/2013,
interposats contra l'aprovació definitiva del POUM.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu

Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000036

Assumpte: Ratificació dels Decrets d’Alcaldia núms. 202 i 203, de designa d’advocat i
procurador en els recursos
ecursos contenciosos administratius númss 249/2013 i 251/2013,
interposats contra l’aprovació definitiva del POUM.

Relació de fets

El dia 12 de maig de 2011 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística
Urbanística Municipal (POUM) de Vilassar de Dalt, i en
data 31 de maig de 2013 va acordar la seva publicació a l’efecte d’executivitat.
En data 7 d’octubre de 2013 el document es va publicar al DOGC núm. 6474, i per tant, va
entrar en vigor el dia 8 de març de 2013. El termini per interposar recurs contenciós
administratiu contra aquests acords va finalitzar el dia 9 de maig de 2013.
Fins a la data la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona ha comunicat a
l’Ajuntament la interposició de dos recursos contenciosos
contenciosos administratius:
administratius el número 249/13
interposat pel Sr. Esteban Montañá Cos i el número 251/13 interposat per Mat Investment
Holding Inmuebles, SL
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Amb la finalitat de defensar els interessos municipals s’ha considerat oportú comparèixer
conjuntamentt amb la Comissió d’Urbanisme en aquests dos procediments, així com en tots
aquells que puguin arribar.
Atès el termini conferit per comparèixer, en virtut de l’article 49 de la Llei reguladora de la
Jurisdicció Contenciós Administrativa, es van dictar els Decrets
ecrets d’Alcaldia
d’
números
202 (RCA núm. 249/2013)) i 203 (RCA núm. 251/2013) en data 27 de febrer de 2014,
2014 que
són ara objecte de ratificació per part del Ple de la Corporació com a òrgan competent.
Es per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord

1. Ratificar els Decrets d’Alcaldia núms. 202 i 203, de data 27 de febrer de 2014, pels
quals es nomena a l’advocat Sr. Mariano Juan Colomar per portar la direcció
lletrada dels recursos
ecursos contenciosos administratius núms. 249/2013
249/2013 i 251/2013 i
també al procuradors
procurador Sr. Francisco Javier Manjarin Albert,, per al primer recurs i al
Sr. Ivo Ranera Cahís per al segon.
2. Notificar aquest acord als
a interessats.

L’alcalde no té res més que afegir i es remet a la proposta.
El Sr. Solà diu que CIU ja va dir a la Comissió Informativa que si s’han de ratificar uns
decrets per defensar els interessos municipals, seria convenient saber quins són aquests
interessos que els dos recursos atempten. Afegeix que atès que no tenen aquesta
informació,
ormació, no poden donar suport a la moció i s’abstindran.
El Sr. Cusidó manifesta que és una decisió administrativa de l’Ajuntament i que
s’abstindran.
La Sra. Julià no vol intervenir.
El secretari municipal explica que s’ha rebut l’escrit de la Comissió
Comissi Territorial
d’Urbanisme, que a la seva vegada han rebut l’escrit que comunica la interposició del
recurs, però que fins que no es formalitza la demanda no es pot saber el contingut.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per majoria amb set vots a favor dels
regidors del GEVD, OXV, ERC i PSC i sis abstencions dels regidors de CIU, CEV i PP.
9.- Moció a proposta d'ADEA, oberta a tots els grups que s'hi vulguin afegir, de
reafirmació de Vilassar de Dalt com a municipi en contra del sacrifici animal.
anima
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu

Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000037

Assumpte: Moció a proposta d’ADEA,
d’
de reafirmació
afirmació de Vilassar de Dalt com a municipi
en contra del sacrifici animal.
Relació de fets

El diari La Vanguardia, en data 4 de març de 2014, va publicar un article en relació a la
reclamació que fan la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de
Municipis de modificació de la Llei de Protecció
Protecció dels Animals, o de pròrroga de la seva
aplicació, per tal que es continuï permetent un determinat nombre de sacrificis d’animals
en gosseres o refugis municipals per la gran quantitat d’animals recollits que hi ha i el cost
que això representa, així com per la baixada d’adopcions registrada.
Posteriorment l’ACM va emetre un comunicat en què va manifestar que no s’havien
pronunciat a favor de sacrificar animals, i que el que es qüestiona és el cost que el model
de funcionament comporta i que han d’assumir íntegrament els municipis, i que es demana
una reflexió al Parlament de Catalunya perquè adeqüi la Llei de Protecció dels Animals al
context econòmic actual.
Per part de la FMC es considera que el món local no pot assumir sense la dotació
econòmica suficient
ient l’aplicació del Decret Legislatiu 2/2008, i es demana la modificació
del règim competencial relatiu a les obligacions que el Text refós de la Llei de protecció
dels animals imposa als ens locals.
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en sessió plenària de
de data 27 de novembre de 2008, va
adoptar un acord de rebuig de les curses de braus i es va declarar Vilassar de Dalt com a
municipi amic dels animals.
Vilassar de Dalt és un dels municipis que primer va manifestar la seva voluntat de defensar
els drets dels
els animals, i d’evitar el seu sacrifici.
L’associació ADEA és una entitat sense ànim de lucre de Vilassar de Dalt dedicada a la
defensa i protecció dels animals. Està formada per persones voluntàries que gestionen el
refugi de gossos en adopció del municipi.
municipi. ADEA està molt implicada en aquesta
problemàtica i ha proposat a l’Ajuntament que presenti una moció en defensa dels drets
dels animals i en contra del seu sacrifici.

Fonaments de dret

Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Text refós de la Llei de
Protecció dels Animals.
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Acord de Ple de data 27 de novembre de 2008.
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord

1. Reafirmar la voluntat de l’Ajuntament de què Vilassar de Dalt continuï essent un
municipi que defensa els drets dels animals i que està en contra del seu sacrifici.
2. Notificar aquest acord a la FMC i a l’ACM.
3. Notificar aquest acord a ADEA.
L’alcalde li dóna la paraula a la Sra. Roa.
La Sra. Roa agraeix l’acceptació d’aquesta moció proposada per ADEA.
Explica que Vilassar de Dalt ha sigut des de fa molts anys un municipi que ha estat a favor
del respecte cap als animals, però que en aquests moments considerava que tenia que ser
quelcom que quedés molt reflectit dintre del que és el propi municipi.
Comenta que Vilassar de Dalt està adherit a les curses de no braus, prohibeix el muntatge
de circs amb animals.... Afegeix que aquesta vegada la Vanguardia
Vanguardi va expressar un
comunicat on la Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM deien que el cost que la
Generalitat aportava al municipis per mantenir la quantitat d’animals abandonats era
insuficient.
Manifesta que els animals no tenen cap culpa i que tenen
tenen els seus drets i que el que està
passant és conseqüència d’una mala gestió d’aquest enrenou.
Diu que ADEA gestiona des de fa 15 anys el refugi municipal i que no ha tingut cap tipus
de problemàtica. Comenta que hi ha hagut problemes econòmics conseqüència
conseqüènci
d’endarreriments de pagaments de l’Ajuntament en alguns moments, però que mai s’ha
plantejat el sacrifici de cap animal per poder entrar un altre.
Declara que pensen
ensen que la gestió de les supramunicipals amb massificacions d’animals no
és bona perquè l’estructura
structura necessita personal, seguretat social, sous, veterinaris....i que les
protectores petites són sense
sens ànim de lucre,, que és tot voluntariat i que els animals estan
ben atesos i ni es pensa en cap moment ni en eutanàsies,
eutanàsies ni sacrificis.
Insisteix en agrair l’acceptació de la proposta i conclou llegint una reflexió de la Sra.
Emma Infante Centelles de la Fundació Futuro Animal.
El Sr. Solà manifesta que CIU dóna total suport a una proposta que està en contra del
sacrifici d’animals.
Comenta que els agrada
rada més la part expositiva d’aquesta moció, atès que CIU ja va
comunicar a la Comissió Informativa que no es podia referir tot, a l’article d’un diari, quan
hi havia hagut comunicats posteriors tant de l’ACM,
l’ACM com de la FMC.
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Puntualitza
itza que tant l’ACM com la FMC es queixen de què els ajuntaments han de fer
front exclusivament al cost que suposa aquesta llei i que hi ha com una demanda explícita
que exigien a la Generalitat de què també assumeixi part d’aquest cost. Manifesta que
creuen
reuen que aquest comunicat s’hagués hagut d’incloure a aquesta moció.
La Sra. Roa diu que a la proposta sí que hi ha un matís de l’ACM I FMC en el sentit que
l’aplicació de la llei ha d’anar acompanyada.
El Sr. Oliva aclareix que s’han afegit 2 paràgrafs a la moció,
moció i que sí ha llegit
ll
el secretari,
que recullen la voluntat de l’ACM i FMC.
El Sr. Cusidó diu que ja van dir a la Comissió Informativa que estaven d’acord i que s’hi
afegien i que, per tant, votaran a favor.
La Sra. Julià manifesta el seu suport a la moció.
El Sr. Adell felicita ADEA per la gestió que està fent del centre d’animals i diu que en cap
moment el consistori se li ha passat pel cap recolzar un canvi que comportés sacrifici
d’animals.
Explica que ha parlat amb la Federació de Municipis i que li han comentat
comenta que la notícia va
sortir en un diari, forçada per l’actual situació econòmica, ja que els municipis tenen una
problemàtica per mantenir animals, quan les persones estan patint altre tipus de problemes
que són prioritaris.
Diu que el que ells volien fer, era pressió a la Generalitat, per rebre més ajut econòmic.
Conclou dient que Vilassar de Dalt seguirà sent un municipi amic dels animals.
La Sra. Roa diu que cal modificar la llei tal com diuen l’ACM i la FMC ja que la
Generalitat aporta anualment als municipis
m
700.000 € per més de 40.000 animals.
Comenta que cal modificar el pensament i la forma d’actuar i afegeix que potser seria
millor que cada dos municipis per exemple tinguessin un refugi i no aquests centres
supramunicipals que quan fallen els ajuntaments
ajun
que han de pagar per les seves quotes dels
animals recollits, els diners que han de revertir directament als animals acollits han de
passar als sous del personal fixe
fix (veterinaris, netejadors...) que tenen aquests centres.
Afegeix que amb associacions
ions i protectores sense ànim de lucre segurament funcionaria i
que s’han de buscar solucions .
L’alcalde puntualitza que es tracta d’un servei obligatori i un problema de finançament.
Reitera la gratitud pel servei i la gestió d’ADEA
d’
i espera poder mantenir
enir aquest servei.

19

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
L’alcalde diu que s’ha de votar la urgència dels punts 10 i 11.
11
A continuació es vota la urgència i s’aprova per unanimitat.
10.- Donar suport a l'acord de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat, per
fer un salt endavant del Pacte d'alcaldes i les alcaldesses i per una energia sostenible.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000038

Assumpte: Donar suport a l’acord de la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat,
per fer un salt endavant del Pacte d’alcaldes i les alcaldesses i per una energia sostenible.
Relació de fets

En data 18 dee març de 2014 l’Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat ha adoptat un acord en què posa de manifest una sèrie de reptes i prioritats
sobre les que s’ha d’incidir i treballar en el futur tenint en compte la situació actual.
Així mateix a l’assemblea es va acordar instar a la Comissió Europea a adoptar una sèrie
de mesures per fer un salt endavant amb el Pacte dels alcaldes i les alcaldesses per una
Energia Sostenible i també requerir al Govern de l’Estat a resoldre el marc regulatori
regul
del
mercat elèctric, tenint en compte els criteris i els compromisos del Pacte: impuls a les
energies renovables locals, eficiència i estalvi energètics, i mitigació del canvi climàtic.
Seguint els compromisos adoptats a l’assemblea de la Xarxa de Ciutats
iutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat,, i vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple
d’adopció dels acords següents:
Proposta d’acords

1. Assumir els compromisos en matèria de reducció d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle per l’any 2030 i a afrontar els nous reptes que se’n derivin.
2. Lluitar contra les situacions de pobresa energètica, i vetllar per la integració de les
polítiques socials, econòmiques i ambientals.
3. Intensificar les accions en tots els àmbits del compromís
compromís del Pacte en què encara no
s’ha actuat suficientment: sector residencial, terciari i transport.
4. Avançar per reduir la dependència energètica mitjançant la promoció de l’ús de
recursos propis renovables, per tal d’esdevenir exemple per a altres administracions
administ
i per a la resta de la societat.
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5. Fer el seguiment del compliment dels compromisos del Pacte.
6. Impulsar la participació ciutadana en l’àmbit energètic com a usuaris finals i com a
potencials productors/promotors.
7. Traslladar els acords a la Comissió
Comissió Europea, al Govern de l’Estat, al Congrés dels
Diputats, al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, i a les
associacions en defensa de l’energia sostenible, renovable i local.
8. Donar difusió d’aquest acord als mitjans de comunicació generals i locals, òrgans
de participació ciutadana i a les xarxes socials (#energiasostenible).

El Sr. Adell diu que Vilassar de Dalt ja fa prop de 5 anys que està dintre del Pacte
d’Alcaldes, dins del qual a l’actualitat a Catalunya hi ha més de 500 municipis
mu
adherits, el
que representa un 80 % de la població.
Comenta que la Diputació de Barcelona és exemplar quant a l’aplicació del PAES i que és
un nivell a seguir a nivell d’Europa, per la feina que està desenvolupant.
Explica que queden 6 anys per arribar
arr
al 2020 i que es vol anticipar a sol·licitar a Europa i
a la resta de governs de tot àmbit que aquest Pacte continuï endavant, ja que s’està fent
molt bona feina.
ta que l’acord demana que el 20%
20% de reducció d’emissió de gasos d’efecte
Manifesta
hivernacle que s’ha d’aconseguir per
pe all 2020, es converteixi en un 40% al 2030 i que
països com Alemanya estan parlant d’aconseguir un 90%.
Afegeix que també es demana que hi hagi menys obstacles, més ajudes econòmiques i que
s’aposti molt cap a les energies
energies renovables, que és un futur molt prometedor.
Pel que fa a les peticions del nou Pacte que s’ha acordat, diu que demanen que a part de
reduir les emissions de CO2 en edificis públics,
públics es faci extensiu al consum domèstic, al
transport privat i a tot el que pugui fer millorar aquesta disminució d’emissions.
Conclou dient que és una bona aposta, que a Vilassar de Dalt s’estan fent els deures i que
es porta més d’un 10 % executat del projecte inicial que es va dur a terme i un 70% d’altres
projectes que possiblement
siblement finalitzin l’any que ve.
Manifesta la seva convicció en què
qu l’any 2020 s’aconseguirà reduir amb escreix el 20% i
que esperen que al 2030 sigui un 40%.
El Sr. Solà diu que donaran ple suport a aquesta moció i que esperen que es tiri endavant
amb totes les mesures del PAES.
El Sr. Cusidó manifesta que s’afegeixen a la proposta i que hi votaran a favor.
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La Sra. Julià dice que también se añade a la propuesta i explica que el 15 de diciembre
dicie
de
2011 la Comisión
sión Europea adoptó la comunicación energíaa hoja de ruta para el 2050,
donde se compromete a reducir para el año 2050 las emisiones de gases de efecto
invernadero entre el 80 % y 95 % por debajo de los niveles de 1990.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat

11.- Reconeixement
xement al personal de l'Ajuntament
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
diu
Moció presentada per: Equip de govern
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000039

Assumpte: Reconeixement al personal de l’Ajuntament
Relació de fets

Al Reglament de la Policia Local de Vilassar de Dalt, Títol VI, figura un apartat relatiu a
les condecoracions i distincions, i al punt c) es fa referència a la concessió d’una medalla
quan es compleixin 20 anys de servei efectius.
També es considera justt que es faci un reconeixement a la resta de personal de
l’Ajuntament quan compleixi els 20 anys de serveis a l’Ajuntament i que estiguin en actiu,
a qui es lliurarà un pin de plata amb l’escut de l’Ajuntament.
Enguany, i per tal de regularitzar la situació,
situació, s’hauria de lliurar el pin a tots els treballadors
que compleixin més de 20 anys a l’Ajuntament, i la medalla commemorativa als agents
que compleixin més de 20 anys de serveis efectius a Vilassar de Dalt i que estiguin en
actiu.
Així mateix es creu oportú fer un acte protocol·lari quan es jubili un treballador/a, per tal
d’agrair-li
li els serveis prestats, i lliurar-li
lliurar li un document d’agraïment i una placa dels anys de
serveis prestats a l’Administració.
Tant el lliurement del pins de plata i les medalles
medalles commemoratives, com el reconeixement
dels treballadors en actiu que es jubilin, es farà en un acte protocol·lari, en presència de tots
els membres de la corporació, el dia en què se celebri el Ple de desembre.
És per això que es proposa al Ple l’adopció
l’adopci dels acords següents:
Proposta d’acord
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1. Lliurar un pin de plata a tots els treballadors/es que compleixin 20 anys de serveis a
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt o que aquest any compleixin més de 20 anys, i
que estiguin en actiu.
2. Lliurar una medalla commemorativa
commemorativa als agents de la Policia Local que compleixin
20 anys de serveis efectius a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, o que aquest any
compleixin més de 20, i que estiguin en actiu.
3. Fer un acte protocol·lari per al lliurament dels pins de plata i de les
le medalles
commemoratives i per al reconeixement del personal que es jubili durant l’any, per
agrair-li
li els serveis prestats, i lliurar-li
lliurar li un document d’agraïment i una placa dels
anys de serveis prestats a l’Ajuntament, el dia en què se celebri el Ple de desembre.
L’alcalde diu que no hi havia cap tipus de reconeixement formal al personal de
l’ajuntament.
Comenta que hi ha hagut jubilacions de persones que han contribuït amb els seus serveis a
l’ajuntament i que no han tingut cap deferència amb elles quan s’ho han merescut
sobradament.
Manifesta que es tracta de formalitzar els reconeixements del personal de l’Ajuntament,
que es va treballar a la Comissió Informativa i que es va convenir que l’únic reglament que
estipula algun tipus de reconeixement per
pe serveis és el de la Policia,
olicia, però que calia fer-ho
fer
extensiu a la resta de personal per una qüestió de justícia.
El Sr. Solà no vol intervenir.
El Sr. Cusidó comenta que l’antiguitat per al reconeixement s’ha rebaixat de 25 a 20
respecte a d’altres ajuntaments,
taments, però que suposa que és per què la normativa que s’aplica
és la de la policia.
Celebra que es faci extensiu a tor el personal i entén que és una situació regulada en molts
ajuntaments.
A continuació vol fer un record al Sr. Jaume Xaudiera i Barbalós
Barbalós que va estar durant molts
anys treballant a l’Ajuntament i que fa pocs dies va morir.
La Sra. Julià no vol intervenir.
L’alcalde diu que es recullen les paraules del Sr. Cusidó en relació al Sr. Xaudiera i
comenta que se li va fer una ofrena.
Manifesta que hi ha persones que han passat per l’Ajuntament molts anys i que no se’ls ha
fet cap reconeixement per part de la institució i que ha partir d’ara en el marc del reglament
de protocol sí que es podrà dur a terme aquest reconeixement.
A continuació sotmet
et la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
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12.- 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 març que van del número D2014AJUN000170 al D2014AJUN000288 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2014AJUN000170
D2014AJUN000171

D2014AJUN000172
D2014AJUN000173
D2014AJUN000174
D2014AJUN000175
D2014AJUN000176
D2014AJUN000177
D2014AJUN000178
D2014AJUN000179
D2014AJUN000180
D2014AJUN000181
2615-HPV
D2014AJUN000182
D2014AJUN000183

D2014AJUN000184
D2014AJUN000185
D2014AJUN000186
D2014AJUN000187
D2014AJUN000188

21/02/2014
Cessió material per V calçotada diabòlica a la
plaça de la Vila dia 9/3/2014
21/02/2014
Cessió material per presentació llibre d'Enric
Lucena i Mathew Tree a la Sala d'exposicions La Massa CCV,
el dia 26/02/2014.
21/02/2014
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 0130008157 i vehicle 8180-DMN.
DMN.
21/02/2014
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P130745740 i vehicle 8180-DMN.
DMN.
21/02/2014
Recurs de reposició a la denúncia de trànsit
amb número d'expedient P130707864 o vehicle 3533DHL.
21/02/2014
Al.legació
multa
Expt.
P130761284
B-2216-WW 04/12/2013.
21/02/2014
Al.legació
denúncia
Expt.130008745
11/12/2013 B-2216-WW
21/02/2014
Per denúncia de trànsit P 130749802.
21/02/2014
Recurs de Reposició
ició de la denúncia amb núm.
d'Expt. 130008724
21/02/2014
Al.legació denúncia expt. 140008433
21/02/2014
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 130008324 i vehicle 1764HHL.
21/02/2014
Expt.
xpt. P140781576
DATA 23/01/2014
21/02/2014
Al·legació denúncia de trànsit.
21/02/2014
Pagament de serveis extraordinaris al Sr.
Enrique Del Arca Guerrero del període gener-febrer
gener
del 2014
amb motiu de la substitució
ució per malaltia d'en Joan Sànchez.
21/02/2014
Recurs de reposició contra la denúncia de
trànsit amb número d'expedient P130679455.
25/02/2014
Acord incoació expedients segons relació núm.
14008134
25/02/2014
Proposta sanció segons relació núm. 14007014
25/02/2014
Acord incoació expedients segons relació
14006726
25/02/2014
Acord incoació expedients segons relació
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D2014AJUN000189

D2014AJUN000190
D2014AJUN000191
D2014AJUN000192
D2014AJUN000193
D2014AJUN000194
D2014AJUN000195

D2014AJUN000196
D2014AJUN000197
D2014AJUN000198
D2014AJUN000199
D2014AJUN000200

D2014AJUN000201
D2014AJUN000202
D2014AJUN000203
D2014AJUN000204

D2014AJUN000205
D2014AJUN000206

D2014AJUN000207
D2014AJUN000208

D2014AJUN000209

14005677
25/02/2014
Devolució aval per Subministrament i
instal:lació del maquinari tecnològic per a implantar un
escenari de virtualització de servidors, Exp.DECS2009000098
per un import de 1.293'08 €.
26/02/2014
Designació d'advocat per la direcció lletrada
del recurs contenciós
iós administratiu 217/2013-3.
217/2013
26/02/2014
Aprovar la relació II00829 de despeses.
26/02/2014
Aprovar la relació de despeses II00833.
26/02/2014
Aprovar la relació I00830 d'ingressos.
26/02/2014
Anul·lació Decret D2014AJUN000096.
26/02/2014
Resolució de procediment sancionador derivat
d'una infracció de l'Ordenança municipal sobre la proteccio de
la convivència ciutadana i prevenció d'actuacions antisocials.
26/02/2014
Aprovar la relació I00834 d'operacins no
pressupostàries.
26/02/2014
Permís per realitzar activitat lúdico/didàctica al
Parc de Can Rafart el dia 21 de març de 2014.
2014
26/02/2014
Retorn de la fiança de la llicència d'obres,
OMAJ2011000011, al carrer Sant Ramon número, 2.
2
26/02/2014
Devolució
fiança
llicència
d'obres,
2009000013 al carrer Manuel Moreno, 85
26/02/2014
Procediment Sancionador derivat d'una
infracció de l'ordenança
ança municipal sobre la protecció de la
convivència ciutadana i prevenció d'actuacions antisocials.
27/02/2014
Procediment Sancionador derivat d'una
infracció de l'ordenança municipal sobre la protecció de la
convivència ciutadana i prevenció
ció d'actuacions antisocials.
27/02/2014
Designació d'advocat per la direcció lletrada
del recurs contenciós administratiu 249/13.
27/02/2014
Designació d'advocat per la direcció lletrada
del recurs contenciós administratiu 251/13.
27/02/2014
Sol·licita devolució del pagament de 43'86 €
de la taxa d'Entrada de vehicles amb gual, que se li ha girat per
duplicat.
27/02/2014
Aprovar la I00836 d'operacions de despesa,
ingressos i no pressupostàries.
27/02/2014
Designació d'advocat per la direcció lletrada
del recurs contenciós administratiu 396/2013 Secció BR
Procediment abreujat.
27/02/2014
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el
dia 9/03/2014.
27/02/2014
Celebració del 15è Aplec de la Sardana durant
tot el dia a la Plaça de la Vila i Fira d'Artesans al c/ Àngel
Guimerà fins al c/ F. i Benet Artigas.
27/02/2014
Designació d'advocat per la direcció lletrada
del
el procediment conflicte col·lectiu 112/2014.
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D2014AJUN000210
D2014AJUN000211
D2014AJUN000212
D2014AJUN000213
D2014AJUN000214
D2014AJUN000215

D2014AJUN000216
D2014AJUN000217
D2014AJUN000218
D2014AJUN000219
D2014AJUN000220
D2014AJUN000221
D2014AJUN000222
D2014AJUN000223
D2014AJUN000224
D2014AJUN000225

D2014AJUN000226
D2014AJUN000227
D2014AJUN000228
D2014AJUN000229

D2014AJUN000230
D2014AJUN000231

D2014AJUN000232
D2014AJUN000233

27/02/2014
Llicència d'obres menors per reparar coberta i
arrebossar caseta situada en el pati del Passatge del Carme, 26.
27/02/2014
Llicència d'obres menors per canviar rajoles
rajol de
cuina i bany i col·locar parquet al dormitori al c/ Ramon i Cajal,
33
28/02/2014
Liquidació 2013.
28/02/2014
Incorporació de romanents.
28/02/2014
Modificació 05-2014
2014 per transferència de
crèdit entre partides.
28/02/2014
Designació de la direcció facultativa de les
obres del projecte d'obra ordinària per la millora de dos trams
de clavegueram a la Riera Salvet de Vilassar de Dalt promogut
per SOREA
28/02/2014
Aprovar la relació de reposició C00154/2 de
Serveis Tècnics.
28/02/2014
Aprovar la relació C00081 de bestreta de
Serveis socials.
03/03/2014
Aprovar uns pagaments a justificar per
finançar les despeses de la biblioteca municipal.
03/03/2014
Al.legació denúncia expt. 14008830
03/03/2014
Al·legació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient 130008454 i vehicle 5394FYW.
03/03/2014
Al·legació denúncia de trànsit, P140791043.
03/03/2014
P140791048 9763-FLF
FLF 20/02/2014
03/03/2014
Desistiment legalització d'una caseta de fusta
al c/ Lluís Folch i Torres, 28
03/03/2014
Aprovar els padrons i liquidacions incloses en
els càrrecs generats
erats en el mes de gener de 2014.
04/03/2014
Competició
esportiva
de
12
hores
internacionals de Catalunya rogaining al Parc de Can Rafart el
dia 26/04/2014.
04/03/2014
Festa infantil d'aniversari a la Pèrgola de Can
Rafart el dia 23/03/2014 des de les 10.00h fins les 14:00h.
05/03/2014
Festa de Reconeixement al Casal Popular, el
dia23/03/2014
05/03/2014
Bestreta nòmina
06/03/2014
Resolució d'al·legacions i aprovació definitiva
definit
del Plec de clàusules econòmiques i administratives particulars
de la concessió demanial de l'explotació dels serveis de
Restaurant-Bar
Bar de l'Equipament de Can Rafart.
06/03/2014
Adjudicació contracte menor administratiu
especial exposició
ció col·lecció conquilles "Cau del Cargol".
06/03/2014
Inici restabliment de la legalitat urbanística i
proposta d'ordre d'enderroc d'un conjunt d'obres sense llicència
al Polígon 6 parcel·la 5 (Can Maians)
06/03/2014
Al·legació
egació a la denúncia de trànsit amb número
d'expedient P140773540 i vehicle 9675CRH.
06/03/2014
P140794197 27/02/2014 7662-HGD
7662
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D2014AJUN000234
D2014AJUN000235
2013
D2014AJUN000236
Consum
D2014AJUN000237
tributs.
D2014AJUN000238
D2014AJUN000239

06/03/2014
06/03/2014

Expt.1400000001 6951-GMZ
GMZ 03/02/2014
2n. Expedient de Baixes d'oficis d'habitants

06/03/2014

Nomenament representant Xarxa Local de

07/03/2014

Sol.licitud

d'ajornament/fraccionament

de

07/03/2014
Recurs contra la liquidació de plus-vàlua.
plus
07/03/2014
Llicència d'obres menors per reforma local per
implantació peixeteria carrer Sant Josep Oriol, 24
D2014AJUN000240 07/03/2014 Llicència d'obres menors per pavimentar 36 m2. de
jardí.
D2014AJUN000241
07/03/2014
Aprovar un pagament a just ificar per finançar
les despeses de les activitats dels programes d'educació.
D2014AJUN000242
07/03/2014
Aprovar un pagament a justificar per finançar
les despeses del 15è aplec de la Sardana.
D2014AJUN000243
07/03/2014
Advertiment caducitat
tat retorn fiança obres exp.
260/2004 al c/ Joan Peiro i Belis, 2.
D2014AJUN000244
07/03/2014
Aprovar les operacions de la relació
d'intervenció I00837.
D2014AJUN000245
10/03/2014
Retorn de la fiança de residus relatiu a la
llicència d'obres majors OMAJ2011000011
2011000011 de la finca situada
al carrer Sant Ramon núm.2.
D2014AJUN000246
11/03/2014
Autorització per utilitzacio de la Plaça de la
Vila
D2014AJUN000247
11/03/2014
Serveis extraordinaris febrer de 2014
D2014AJUN000248

D2014AJUN000249
D2014AJUN000250
D2014AJUN000251
D2014AJUN000252
D2014AJUN000253
D2014AJUN000254
D2014AJUN000255
D2014AJUN000256
D2014AJUN000257

11/03/2014
Aprovació
expedient
i
apertura
del
procediment d'adjudicació del contracte de subminis-trament
subminis
i
instal·lació del maquinari tecnològic per a implantar un nou
escenari de virtualització de servidors de l'Ajuntament de
Vilassar de Dalt.
12/03/2014
Al·legació denúncia
ncia de trànsit amb número
d'expedient P14079883 i vehicle 4261FPX.
12/03/2014
Festa d'aniversari a la Pèrgola de Can Rafart el
dia 15/03/2014 des de les 17:00h fins les 21:00h.
12/03/2014
Acord incoació segons relació 14009172
14
12/03/2014
Acord incoació segons relació 14010627
12/03/2014
Proposta sanció segons relació 14009497
12/03/2014
Recurs de reposició denúncia de trànsit exp.
130008375 i vehicle 3685DJR.
12/03/2014
Acte prebarraques 2014 a la plaça de la Vila el
dia 5/4/2014
13/03/2014
Cessió de 50 cadires per la Festa de la Poesia
el proper 30 de març de 2014 a la Sala de la Massa.
13/03/2014
Aprovar la relació C00156
C0015 de bestreta de
Serveis Tècnics.
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D2014AJUN000258
D2014AJUN000259
D2014AJUN000260
D2014AJUN000261

D2014AJUN000262
D2014AJUN000263

D2014AJUN000264
D2014AJUN000265
D2014AJUN000266

D2014AJUN000267
D2014AJUN000268
D2014AJUN000269
D2014AJUN000270
D2014AJUN000271
D2014AJUN000272
D2014AJUN000273
D2014AJUN000274
D2014AJUN000275
D2014AJUN000276
D2014AJUN000277
D2014AJUN000278
D2014AJUN000279

D2014AJUN000280

13/03/2014
Aprovar la relació de reposició C00083 de
bestreta de Serveis Socials.
13/03/2014
Aprovar la relació de bestreta C00155 de
Serveis Tècnics.
13/03/2014
Aprovar laa relació C0082 de bestreta de
Serveis Socials.
13/03/2014
Celebració del concert pel 20è ANIVERSARI
DIABOLICS ANONIMS, el dia 26 d'abril de 2014 al Pavelló
Municipal de Can Banús.
13/03/2014
Torneig mini masculi CB Vilassar de Dalt i
dinar de germanor al Pavelló Esportiu de Can Banús.
13/03/2014
Posar taules els dies 22 i 23 per "Signa un vot"
a la Plaça del poliesportiu i de l'Ajuntament, amb motiu de
l'aplec de sardanes..
13/03/2014
Expt. P140796240 08/03/2014 B-3077-SY
B
13/03/2014
Aprovar un pagament a justificar per finançar
les despeses d'uns expositors pel butlletí municipal.
13/03/2014
Declaració del desistiment d'una sol·licitud per
a la declaració
aració de compatibilitat presentada per un funcionari
de la corporació.
14/03/2014
Aprovar la relació I00838 d'operacions de
despesa, ingressos i no pressupostaris.
14/03/2014
Modificació del pressupost de l'Ajuntament
per l'exercici 2014.
17/03/2014
Llicència d'obres menors per canviar rajoles
cambra de bany
17/03/2014
Llicència d'obres menors per posar un plat de
dutxa al c/ Manuel Moreno, 73.
17/03/2014
Llicència d'obres menors per arrebossat de
paret de 4 x 5 metre (dins del domicili) del c/ Canyamar, 17.
17/03/2014
Llicència d'obres menors pe l'enderroc del
revestiment de parets i enguixat de cuina al c/ Llessamí, 32
17/03/2014
Llicènciaa d'obres menors per diverses
reparacions al c/ Anselm Clavé, 14.
17/03/2014
Acceptació d'ajuts de la Diputació de
Barcelona, per al finançament de plans locals d'ocupació.
17/03/2014
Llicència d'obres menors per l'enderrocament
l'enderro
d'envans, sanitaris i cuina del c/Cadí, 11
17/03/2014
Vilatrail 2014 el dia 27/04/2014.
17/03/2014
Pròrroga llicència d'obres OMAJ2010000028,
al c/ Ramon i Cajal, 36 bis A.
17/03/2014
Modificació dell pressupost per l'exercici 2014
per transferència de crèdit entre partides.
18/03/2014
Designació nominal dels membres de la mesa
de contractació de serveis de neteja viària de part del municipi
de Vilassar de Dalt.
18/03/2014
Cessió del Parc de Can Rafart el díes 30 i 31
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D2014AJUN000281
D2014AJUN000282
D2014AJUN000283
D2014AJUN000284
D2014AJUN000285
D2014AJUN000286
D2014AJUN000287
D2014AJUN000288

de maig de 2014 i 1 de juny de 2014 pel festival Revela't.
18/03/2014
Inadmissió a tràmit de reclamació de
responsabilitat patrimonial.
19/03/2014
Delegació de les funcions
uncions de secretaria del
Consell Sectorial de Territori i Sostenibiliat.
19/03/2014
Aprovr la relació I00839 d'operacions de
l'Ajuntament.
19/03/2014
Aprovar la reposició de bestreta C00153 de
Serveis Tècnics.
19/03/2014
Aprovar uns pagaments a justificar per
finançar les despeses del Casal de la Gent Gran de Can Rafart.
19/03/2014
Aprovar un pagament a justificar per finançar
les despeses de la festa major dels Sants Màrtirs 2014.
20/03/2014
Designació d'advocat per la direcció lletrada
del recurs contenciós administratiu 48/2014.
20/03/2014
Sol.licitud devolució import pagat pel trasllat i
permanència de vehicles.

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2014EMIS000005 al D2014EMIS000007
D2014EMIS00000
la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
pog
consultar.
D2014EMIS000005
D2014EMIS000006
D2014EMIS000007

28/02/2014
Liquidació 2013.
07/03/2014
Aprovar les operacions de despesa de
l'Emissora Municipal.
07/03/2014
Aprovar les operacions no pressupostàries de
l'emissora municipal.

A continuació es dóna compte dels decrets del Consorci del Teatre dictats des de la darrera
sessió ordinària del mes de març que van del número D2014TEAT000006
D2014TEAT00000 al
D2014TEAT000008 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els
regidors
rs han pogut consultar.
D2014TEAT000006
D2014TEAT000007
D2014TEAT000008

26/02/2014
Aprovar la relació I00140 de despeses.
26/02/2014
Aprovar la relació I00141 d'ingressos.
26/02/2014
Aprovar la relació I00142 d'operacions no
pressupostàries.

A continuació
nuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de març que van del número D2014MUSE000008
D2014MUSE00000
al
D2014MUSE000010 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els
regidors han pogut consultar.
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D2014MUSE000008

D2014MUSE000009
D2014MUSE000010

14/03/2014
Ampliació de la contractació de la Sra. Núria
Solé Casterà personal del Museu Arxiu Mu-nicipal
Mu
segons
memòria presentada pel regidor d'economia i OA Museu Arxiu
i l'Alcalde de l'Ajuntament.
14/03/2014
Expedient 2 de modificació del pressupost de
l'exercici 2014.
14/03/2014
Liquidació 2013.

13.- Precs i preguntes.
Torn de precs
El Sr. Rucabado formula els precs següents:

ern no acaba de trobar la fórmula
f
1. Dèficit estructural. Comenta que l’equip de govern
per reconduir la delicada situació econòmica del consistori i que no es veu cap
canvi en la manera de fer, ni en els tres exercicis que s’han tancat fins ara ni en el
pressupost aprovat pel 2014. Diu que a CIU els ha preocupat
preocupat el dèficit estructural
de l’Ajuntament, és a dir,
dir la diferència que hi ha entre els ingressos i les despeses
corrents incrementada per l’amortització del deute i que és l’import que assegura el
correcta funcionament de l’Ajuntament sense tenir en compte
compte les inversions o els
ingressos atípics. Explica que al 2011, el primer exercici tancat per l’actual equip
de govern, va haver un dèficit de 1.300.000 € i es va dir que era l’herència
l’her
de
l’anterior equip de govern;
govern que respecte a l’exercici 2012, el primer gestionat
integrament per l’actual equip de govern, el dèficit va ser de 263.000 € i que
l’exercici 2013 es tanca amb un dèficit estructural de 631.000 €.
Prega al regidor
egidor d’Hisenda que informi sobre quines mesures pensa posar en
e
pràctica per aconseguir que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt deixi de tenir aquests
dèficits estructurals any rera any.

El Sr. Oliva diu que es porten més de tres anys de mandat i CIU diu cada any és el mateix
quan la realitat va canviant.
Manifesta que és obvi que s’ha canviat la situació dels números i que un bon indicador és
el romanent de tresoreria, l’estalvi net, l’estalvi brut i dades que eren negatives i que ara
són positives.
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Afegeix que el Pla d’Ajust i el Pla de Sanejament aprovats
aprova i ratificats pel govern de Madrid
s’estan complint i a la vegada s’estan complint totes les previsions.
El Sr. Rucabado diu que,, pel que fa al dèficit estructural és el propi interventor de
l’Ajuntament qui en fa esment en el seu informe i que, a més, ho recalca perquè
per
és una
xifra preocupant
Manifesta que el tancament ha estat positiu de “xiripa”, ja que s’han utilitzat fons
conjunturals per cobrir despeses estructurals i que és un error econòmic que s’està
utilitzant any rera any.
El Sr. Oliva diu que el que hi ha previst és el Pla d’Ajust per vuit anys, que s’està complint
i que al final del procés quedarà
queda resolt el tema, inclòs el problema d’endeutament.
Puntualitza que l’any passat l’Ajuntament estava a un 150 % i ara està a un 120 %
d’endeutament
nt i que fa dos anys el romanent negatiu era de 2 milions d’euros i que ara el
romanent és de 100.000 euros positiu.
Insisteix que s’està complint el Pla d’Ajust amb rigor, mantenint la qualitats en els serveis
bàsics i la major part dels altres serveis.
servei
El Sr. Rucabado puntualitza que l’endeutament actual de l’Ajuntament és d’un 130 % i que
el 120 % és si es té en compte els ingressos atípics.
l’endeutamen és d’un 120 %.
El Sr. Oliva insisteix que l’endeutament
El Sr. Cusidó recorda que hi ha assumptes pendents:
•

•

Respondre sii s’ha elaborat l’informe de Secretaria i Intervenció, amb el suport de la
Diputació, per aclarir responsabilitats, tal i com varen demanar en el ple de
novembre, respectee a la restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del
carrer dee la Sort, 30, i del mur de Can Silva.
Diu que enn aquest cas de Can Silva, varen emanar també que s’executessin
s’execut
els
avals de garantia a compte d’aquesta quantitat.

El Sr. Cusidó formula els precs següents:
1. Problemes Policial Local.
Local. Comenta que lluny de resoldre els problemes de la
Policia Local cada cop n’hi ha més i són més greus, ja que als decrets hi ha des de
designa d’advocats per reclamacions econòmiques de l’inspector, pel cessament
d’un agent de policia amic seu, pel desistiment
desistiment de sol·licituds de compatibilitat...
Manifesta que els conflictes interns acaben en repercutir en la ciutadania i que per
això cal resoldre-ho
ho el més aviat possible i que sembla ser que l’inspector vol
marxar en breu cap un altre destí.
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Demana com a prec que expliqui en quina
quin és la situació i que actuï d’una vegada i
faci tot el possible perquè
per
s’acabi com més
és aviat millor o que al menys faci una
previsió de temps per resoldre aquest greuge.
2. Restabliment legalitat urbanística Can Maians. Comenta que el Decret 231 és de
restabliment de legalitat urbanística de la finca de Can Maians per una sèrie de
construccions que es troben a tocar de la rotonda d’entrada. Manifesta que en
aquest espai hi ha persones que tenen petits horts arrendats que estan preocupats
preoc
per com quedarà la seva situació. Declara que entén
ntén que són situacions diferents i
que no s’han de veure afectades.
Demana com a prec que s’expliqui en que consistirà aquest procés de restabliment
de la legalitat per a la tranquil·litat dels possibles
possible usuaris.
3. Valoració llocs de treball.
treball Comenta que s’ha contractat una empresa privada,
privada que
pot costar uns 20.000 €, per realitzar la valoració de llocs de treball del personal de
l’Ajuntament. Diu que aquest servei normalment el subvenciona la Diputació de
Barcelona i que no entenen què es materialitzi aquesta despesa quan hi ha
alternatives sense cost.
cost Afegeix que tampoc
poc entenen que es porti a terme ara, ja que
amb l’actual situació de contenció de la despesa pública, no poden autoritzar ni
realitzar cap tipus d’increment de sou a treballadors públics.
Pel que fa al tercer prec, l’alcalde
l’
contesta que la Diputació s’ha
ha negat sistemàticament a
subvencionar cap valoració de llocs de treball, perquè
què implica un increment de la massa
salarial.
Explica que s’ha mirat de moltes maneres i que,
que a part de la Diputació, altres empreses
vinculades a Comissions Obreres per exemple, també han dit que no.
Diu que es va arribar a un acord amb els treballadors a conseqüència de les situacions
anòmales que hi ha en el marc de l’organització
l organització i de l’escala retributiva,
retributiva que són qüestions
que fa temps que cuegen i que s’han de poder resoldre
resoldre d’una vegada per totes.
Comenta que l’única
’única opció de consens ampli és procedir a una valoració de llocs de treball,
amb un afegit, que és poder formalitzar una estructura mínima d’organigrama que faci que
l’organització municipal comenci a virar primerament
primerament en l’ordre i segon en la capacitat de
treballar, orientat a la ciutadania, que és una qüestió fonamental a l’hora de plantejar
qualsevol esmena o reforma de la pròpia organització.
El Sr. Cusidó pregunta que si la Diputació ha dit que no, que farà aquesta
aqu
empresa.
Afegeix que més que una valoració de llocs de treball és establir una estructura
administrativa.
L’alcalde diu que hi ha d’haver una valoració de llocs de treball ja que l’Ajuntament de
Vilassar de Dalt no la té i que això provoca una manca d’equitat
’equitat en iguals funcions,
disparitat en escales retributives, problemes amb les productivitats.
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Pel que fa als problemes amb les productivitats comenta que el Síndic de Greuges ha dit
que o es té una relació de llocs de treball o les treuen ja i afegeix que fa un any que es
paguen les nòmines amb notes de reparo.
El Sr. Cusidó manifesta que potser ara no és el moment de fer-ho.
fer
L’alcalde manifesta que s’ha de poder resoldre aquest tema.
Referent al tema de la Policia Local diu que en aquests moments no és un servei plàcid i
que no li pot donar un temps per resoldre aquesta situació.
situació. Afegeix que vetllarà perquè
per
aquest conflicte no repercuteixi en la ciutadania,
ciutadania tenint en compte que és una situació que
el preocupa.
Pel que fa a Can Maians diu que arribarà
arriba un dia en què les persones no hi podran estar i
que és lamentable tenir aquestes concentracions de barraquisme a Vilassar de Dalt.
Dalt
El Sr. Lorca, referent als precs que recorda cada ple,
ple li diu com ja li ha dit als altres plens,
plens
es tracte de temes que estan encarregats a la Diputació i que fins que aquesta no respongui
no se li podrà contestar i que ell serà el primer en conèixer el resultat de l’informe de la
Diputació.
Pel que fa al tema del restabliment de la legalitat urbanística de Can Maians,
Maians diu que ja fa
temps, a l’entrada del poble, va començar a proliferar una mena de construcció que
inicialment es volia utilitzar per ensinistrament de gossos i on l’usuari va sol·licitar una
activitat a precari que es va denegar perquè
perquè l’ajuntament no ho podia autoritzar, tenint en
compte que calia l’autorització del propietari del terreny i de la Generalitat.
Comenta que com que no va poder tirar endavant amb la seva intenció inicial, aquest
senyor va seguir edificant en aquell espai
espai i ha construït una espècie de bar i que,
que vist això,
s’ha demanat que restableixi la legalitat urbanística i se li ha concedit un termini per
presentar al·legacions que finalitza la setmana que ve.
L’alcalde diu que la Sra. Julià s’ha absentat del Ple.

El Sr. Cusidó recorda que hi ha assumptes pendents:
•

•

Que es faci arribar el conveni o els preus públics signats i aprovats pel grup que
estava portant a terme classes d’una presumpta aula de teatre a l’antiga capella de
Can Rafart, per l’ús del qual hi ha
ha persones que estan pagant uns diners per assistirassistir
hi.
Està pendent la resposta de la primera pregunta del ple passat referent a per què les
empreses de la licitació de l’aparell
aparell deshumectador de la piscina s’han anat retirant
un cop adjudicats.
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El Sr. Cusidó formula les preguntes següents:
1. Decret 142/2014 de modificació de crèdit. Comenta que a la llista de Decrets del
mes passat hi ha el Decret 142/2014 referent a l’expedient 1 de modificació del
pressupost de l’exercici 2014 per generació de crèdit per
per l’adequació de la nau de
Can Manyer per import de 15.000 €. Diu que més endavant hi ha el Decret
159/2014 d’inici d’un expedient per la permuta d’un bé
b patrimonial de la nau de
Can Manyer, propietat de Viserma, per un tros de finca de La Galvanya de 2.077
2.0
m², de naturalesa patrimonial, propietat de l’Ajuntament, qualificada
urbanísticament com habitatges de protecció oficial, blocs amb alineació
independent i diu que a l’actualitat no té cap utilitat que impedeixi la seva
alienació. Manifesta que davant l’amenaça que Bankia o algú altre es quedi la nau
de Can Manyer i es perdi la inversió feta pel deute acumulat per l’imminent
tancament de Viserma per la llei 27/2013, es pretén donar a les entitats creditores,
les reserves de sòl per habitatge de protecció
protecci oficial.
Li diu a l’alcalde que això no són polítiques d’esquerra i pregunta si es pensen que
a Vilassar de Dalt no farà falta mai més habitatges de protecció oficial i que
s’expliqui aquesta operació.
2. Al·legació pressupost 2013.
2013 Comenta que a l’al·legació que va presentar la CEV el
19 d’abril de 2013 referent al pressupost de 2013 i plantilla deia al punt 4art que les
places de coordinador del pavelló i d’enginyer corresponen a personal laboral fix de
la plantilla, per la qual cosa els hi és d’aplicació
d’aplicació la disposició addicional vigèsima
del Reial Decret Llei 1/95 de l’Estatut dels Treballadors que determina que en
e
l’aplicació d’acomiadament per
pe causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de
producció en el sector públic, tindran prioritat de
de permanència el personal laboral
fix.
Diu que per aquest motiu jurídic, entenen que aquests acomiadaments poden ser
motiu discriminatori i en frau de llei i que en cas de materialitzar-se
materialitzar
se n’hauria
d’assumir la responsabilitat administrativa plena als càrrecs
càrrecs electes nomenats com a
regidores i regidors delegats que han justificat aquests acomiadaments a la memòria
del pressupost sense la justificació tècnica específica adequada.
Manifesta que sembla ser que el coordinador
coordinador del pavelló acomiadat ha guanyat la
demanda i haurà de ser readmès en el termini de 5 dies,
dies abonant-li
abonant els salaris de tot
l’any independentment que interposi una demanda per assetjament laboral i que
això vol dir que l’acomiadament ha estat en frau de llei i es va produir única i
exclusivament
vament pel desig de la regidora sense informes que avalessin la seva decisió.
Continua dient que aquesta
aquest decisió ha provocat un greuge a l’Ajuntament i a la
ciutadania.
Pregunta si la regidora pensa dimitir o l’alcalde demanar-li
demanar li la dimissió i obrir un
procediment
cediment de responsabilitat patrimonial per les pèrdues econòmiques.
3. Llicències urbanítiques Can Nolla.
Nolla. Comenta que es va celebrar una Junta de
Govern del dia 11 de març, de caràcter extraordinari, per aprovar única i
exclusivament les llicències urbanístiques
urbanís
d’obra major per a la construcció d’un
gran establiment comercial, un hotel i un aparcament i una segona per la
construcció d’un complex esportiu i un aparcament a Can Nolla a l’empresa
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adjudicatària de les concessions. Diu que l’autorització implicaa que caldrà presentar
abans d’iniciar les obres una sèrie de documentació, a banda del pagament de les
fiances corresponents.
corresponents Afegeix que, això no obstant, fa setmanes que s’està
treballant en el territori i també en la famosa rotonda.
rotonda
Pregunta si es van iniciar les obres sense llicència i si en el cas de la rotonda no hi
ha llicència d’obres. Afegeix de si és un tracte de favor o si a partir d’ara tothom
podrà iniciar les obres quan vulgui.

L’alcalde sobre els acomiadament diu que no pensa demanar cap dimissió ni admetria que
la hii presentessin, ja que és decisió de l’equip de govern el conjunt d’acomiadaments que
es van efectuar en el seu moment.
Afegeix que és una posició que es manté i que la sentència que ha arribat, sobre la qual
s’interposarà recurs de súplica, no declara nul l’acomiadament.
l’acomiadament. Diu que no hi ha hagut
discriminació i avala les causes econòmiques i organitzatives de la memòria.
Diu que hi ha una qüestió pel que fa a les dates (la memòria
òria senyala 1990 com a data
d’inici de la contractació
ctació i la defensa planteja com a data d’inici el 1986),
1986 a la qual s’acull
el jutge sense tenir en compte que la indemnització té un topall que ja se supera amb
escreix partint de la base del còmput a partir de 1990.
Manifesta que es continuarà
continuar mantenint el que van dir en el seu moment, avalats per un
conjunt de consideracions de la sentència que no desautoritza l’argumentació de fons de
l’acomiadament.
Pel que fa a la pregunta de la nau de Can Manyer, comenta que la nau és un bé
b patrimonial
de que es disposa
osa i que està destinat a equipament i que hi ha un problema de primer ordre
que té a veure amb el que es deu a Bankia.
Explica que aquestes prospeccions s’estan fent per arriscar en qüestions de sostenibilitat i
amb l’assessoria de la Generalitat.
Puntualitza
litza que es preservaran els interessos de Vilassar de Dalt.
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
secret
n’estenc
la present acta.

El secretari,

Vist i plau,
L’alcalde,

Gustau Roca Priante

Xavier Godàs Pérez
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