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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

 

REF.: 3/2014 
 

Identificació de la sessió  

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

Hi assisteixen 

Xavier Godas Perez 
Benet Oliva Ricós 
Xavier Yelo Blat 
Joan Adell Pla 
Ferran Lorca Gruart 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Inmaculada Ninet Galofre 
Francesc Sola Xifra 
Esther Sanchez Casero 
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 30 de gener de 2014.
2. Creació d'un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de Circulació i la
modificació del Reglament de la Policia Local.
3. Inici i aprovació de l'expedient de contractació del contracte de serveis de neteja viària 
de part del municipi de Vilassar de Dalt; i la seva licitació.
4. Aprovació de la formalització del conflicte en d
''Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad
ministración Local. 
5. Proposta d'acord que presenta la CUP Vilassar de Dalt
davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca.
6. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures ''Signa un vot per la 
independència.''. 
7. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust a 31 de desembre de 2013.
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PLE MUNICIPAL  

 

ORDINÀRIA. 
27 de febrer de 2014. 

20:00h. a les  22:15 h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 

Joaquim Rucabado Aguilar 
 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2014. 
2. Creació d'un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de Circulació i la
modificació del Reglament de la Policia Local. 
3. Inici i aprovació de l'expedient de contractació del contracte de serveis de neteja viària 
de part del municipi de Vilassar de Dalt; i la seva licitació. 
4. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra la 
''Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad

resenta la CUP Vilassar de Dalt, i els grups que es vulgui afegir, 
bilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca.

6. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures ''Signa un vot per la 

7. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust a 31 de desembre de 2013.
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2. Creació d'un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de Circulació i la 

3. Inici i aprovació de l'expedient de contractació del contracte de serveis de neteja viària 

efensa de l'autonomia local contra la 
''Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-

, i els grups que es vulgui afegir, 
bilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca. 

6. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures ''Signa un vot per la 

7. Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust a 31 de desembre de 2013. 
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8. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013.
9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
10. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2014.
 
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió 
de gener de 2014. 
 
 
El Sr. Cusidó diu que té varies esmenes i que li ha passat al secretari municipal la proposta 
de redactat: 
 

- A la pàgina 8 a l’últim paràgraf, di
l’Emissora i se li contesta en l’informe uns temes que no ha plantejat en 
l’al·legació”. 

- A la pàgina  9 , al quart paràgraf hauria de dir: “era saber si és produïa, si era sou o 
indemnització”. 

- A la pàgina 11, al tercer paràgraf a la línea que comença: “fa notar” on diu “i que 
no han dificultat” hauria de dir “no s’han oposat”.

- A la pàgina 14, al quart paràgraf per baix s’ha d’afegir: “del calendari, que són 
qüestions bàsiques de qualsevol pla”.

- A la pàgina 16, al vuitè paràgraf on diu “d’acord en la moció”, ha de dir “d’acord 
amb la moció”. 

- A la pàgina 25, al tercer paràgraf on diu: “li donen suport”, hauria de dir: 
“subscriuen”. 

- A la pàgina 38 diu que el correcte és: “ El Sr. Cusidó diu que el que ha explica
defensora és la percepció de la gent del carrer i és positiva aquesta nova visió per 
tal de millorar l’atenció al públic i donar resposta a les queixes ciutadanes.”

 
 
 
La Sra. Ninet diu que a la pàgina 11, al paràgraf cinquè, a la tercera línea diu PO
dir POUM. 
 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
 
 
2.- Creació d'un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de Circulació 
i la modificació del Reglament de la Policia Local.
 
 

El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu
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informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013.
9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2014.

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

El Sr. Cusidó diu que té varies esmenes i que li ha passat al secretari municipal la proposta 

A la pàgina 8 a l’últim paràgraf, diu que s’hauria d’afegir: “ desconeixia el cas de 
l’Emissora i se li contesta en l’informe uns temes que no ha plantejat en 

A la pàgina  9 , al quart paràgraf hauria de dir: “era saber si és produïa, si era sou o 

1, al tercer paràgraf a la línea que comença: “fa notar” on diu “i que 
no han dificultat” hauria de dir “no s’han oposat”. 
A la pàgina 14, al quart paràgraf per baix s’ha d’afegir: “del calendari, que són 
qüestions bàsiques de qualsevol pla”. 

6, al vuitè paràgraf on diu “d’acord en la moció”, ha de dir “d’acord 

A la pàgina 25, al tercer paràgraf on diu: “li donen suport”, hauria de dir: 

A la pàgina 38 diu que el correcte és: “ El Sr. Cusidó diu que el que ha explica
defensora és la percepció de la gent del carrer i és positiva aquesta nova visió per 
tal de millorar l’atenció al públic i donar resposta a les queixes ciutadanes.”

La Sra. Ninet diu que a la pàgina 11, al paràgraf cinquè, a la tercera línea diu PO

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

Creació d'un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de Circulació 
i la modificació del Reglament de la Policia Local. 

moció, la part expositiva de la qual diu: 
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informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013. 

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2014. 

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

El Sr. Cusidó diu que té varies esmenes i que li ha passat al secretari municipal la proposta 

u que s’hauria d’afegir: “ desconeixia el cas de 
l’Emissora i se li contesta en l’informe uns temes que no ha plantejat en 

A la pàgina  9 , al quart paràgraf hauria de dir: “era saber si és produïa, si era sou o 

1, al tercer paràgraf a la línea que comença: “fa notar” on diu “i que 

A la pàgina 14, al quart paràgraf per baix s’ha d’afegir: “del calendari, que són 

6, al vuitè paràgraf on diu “d’acord en la moció”, ha de dir “d’acord 

A la pàgina 25, al tercer paràgraf on diu: “li donen suport”, hauria de dir: 

A la pàgina 38 diu que el correcte és: “ El Sr. Cusidó diu que el que ha explicat la 
defensora és la percepció de la gent del carrer i és positiva aquesta nova visió per 
tal de millorar l’atenció al públic i donar resposta a les queixes ciutadanes.” 

La Sra. Ninet diu que a la pàgina 11, al paràgraf cinquè, a la tercera línea diu POU i ha de 

Creació d'un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de Circulació 
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Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte: Creació d’un grup de t
Circulació i la modificació del Reglament de la Poli
 

Relació de fets 

En sessió plenària de data 27 de maig de 2004 es va aprovar definitivament l’Ordenança 
municipal de circulació de vehicles i vianants.
 
El text va ser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
(BOPB) número 169, de data 15 de juliol de 2004 (correcció d’errors BOPB número 219, 
de data 11 de setembre de 2004).
 
En data 31 de març de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Reglament de règim 
intern de la Policia Local, que va ser publicat al BOPB en
(rectificació d’errors Ple de data 5 de maig de 2011, BOPB en data 30 de maig de 2011). 
 
És necessari elaborar un nou redactat de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i 
vianants per adaptar-la a la normativa vigent
condicions de Vilassar, en allò que sigui possible. Cal, 
Policia Local per treballar qüestions relatives al model de policia que volem i és necessari 
per Vilassar.  
 
És per això que es considera convenient constituir un grup de treball que inclogui 
representants dels grups polítics, representants de la Policia Local i experts per tal 
d’elaborar aquest nou text de l’Ordenança municipal de circulació i de la modificació del 
Reglament de règim Intern de la Policia Local.
 

Proposta d’acord 

1. Crear un grup de treball per a l’elaboració d’un nou text de l’Ordenança municipal 
de circulació de vehicles i vianants i de la modificació del Reglament de règim 
intern de la Policia Local, que estarà 
 
 
- President:   
- Vocals:   
- Policia Local:  

- Experts:  
   

- Secretària:  
 

2. Notificar aquest acord als interessats.
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Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000028 

Creació d’un grup de treball per a la redacció de la nova Ordenança de 
Circulació i la modificació del Reglament de la Policia Local. 

En sessió plenària de data 27 de maig de 2004 es va aprovar definitivament l’Ordenança 
municipal de circulació de vehicles i vianants. 

El text va ser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
B) número 169, de data 15 de juliol de 2004 (correcció d’errors BOPB número 219, 

de data 11 de setembre de 2004). 

En data 31 de març de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Reglament de règim 
intern de la Policia Local, que va ser publicat al BOPB en data 29 d’abril de 2011 
(rectificació d’errors Ple de data 5 de maig de 2011, BOPB en data 30 de maig de 2011). 

És necessari elaborar un nou redactat de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i 
la a la normativa vigent, així com contextualitzar aquest norma a les 

condicions de Vilassar, en allò que sigui possible. Cal, també, revisar 
Policia Local per treballar qüestions relatives al model de policia que volem i és necessari 

es considera convenient constituir un grup de treball que inclogui 
representants dels grups polítics, representants de la Policia Local i experts per tal 
d’elaborar aquest nou text de l’Ordenança municipal de circulació i de la modificació del 

e règim Intern de la Policia Local. 

Crear un grup de treball per a l’elaboració d’un nou text de l’Ordenança municipal 
de circulació de vehicles i vianants i de la modificació del Reglament de règim 
intern de la Policia Local, que estarà integrat per les persones següents:

Xavier Godàs Pérez. 
Un representant de cada grup municipal: (no cal ser regidor)

 Inspector: Josep Lluís Vargas. 
  Sergent:  Francisco Puga.  
Vicenç Gasulla (Cap de Trànsit dels Mossos d’Esquadra).
Olga Felis (Tècnica mediadora del Prat del Llobregat).
Carme Berengüí. 

Notificar aquest acord als interessats. 
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per a la redacció de la nova Ordenança de 

En sessió plenària de data 27 de maig de 2004 es va aprovar definitivament l’Ordenança 

El text va ser publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
B) número 169, de data 15 de juliol de 2004 (correcció d’errors BOPB número 219, 

En data 31 de març de 2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el Reglament de règim 
data 29 d’abril de 2011 

(rectificació d’errors Ple de data 5 de maig de 2011, BOPB en data 30 de maig de 2011).  

És necessari elaborar un nou redactat de l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i 
í com contextualitzar aquest norma a les 

 el Reglament de la 
Policia Local per treballar qüestions relatives al model de policia que volem i és necessari 

es considera convenient constituir un grup de treball que inclogui 
representants dels grups polítics, representants de la Policia Local i experts per tal 
d’elaborar aquest nou text de l’Ordenança municipal de circulació i de la modificació del 

Crear un grup de treball per a l’elaboració d’un nou text de l’Ordenança municipal 
de circulació de vehicles i vianants i de la modificació del Reglament de règim 

integrat per les persones següents: 

(no cal ser regidor). 

(Cap de Trànsit dels Mossos d’Esquadra). 
(Tècnica mediadora del Prat del Llobregat). 
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L’alcalde diu que, tal com ja s’ha dit a la moció,
qüestions de sensibilitat i definir un model més orientat a la prevenció i a la proximitat.

Comenta que, a Vilassar de Dalt, els elements de relació són més importants que no pas els 
elements d’esmenar o afrontar conflictes.

Manifesta que cal treballar aquest model de policia a partir dels efectius que es disposen 
actualment i que es mantindran.

Afegeix que l’altre vessant d’aquest grup de treball és abordar la cartera de sancions per tal 
de modular les qüestions relatives a imports, en funció de
alternatives a la sanció econòmica tal com s’ha fet en l’Ordenança de Convivència. 

Diu que aquest grup de treball ha de tenir la presència del conjunt de grups municipals i 
d’experts que no són de l’Ajuntament i que estan vincu
Seguretat. 

Conclou dient que a la proposta d’acord pel que fa als vocals figura un representant de 
cada grup municipal i un representant de l’equip de govern. Comenta que no cal un 
representant de l’equip de govern atès que j

 

El Sr. Solà diu que al mes passat quan es parlava del Pla de Convivència i Civisme, ja es 
va dir que mancava poder tenir un model de policia diferent per Vilassar de Dalt i per això 
estan completament d’acord en la constituci
representat de CIU serà la Sra. Lidia Martínez.

 

El Sr. Cusidó agraeix a l’alcalde el canvi que s’ha realitzat a la proposta des de la Comissió 
Informativa, ja que la intenció de l’alcalde era fer un grup de cons
CEV s’ha fet dels grups municipals amb assistència de col·laboradors del consell.

Comenta que aquest diàleg previ de tots els grups municipals ha d’assolir acords amplis i 
que han de perdurar independentment de qui hi hagi a l’eq

Manifesta que els temes que es poden treballar abans de portar al Ple, tenen un ampli 
consens. 

Afegeix que és la millor via per començar a fer les coses i diu que el representant de la 
CEV serà ell mateix. 

 

La Sra. Julià manifesta que està d

 

El Sr. Oliva diu que OXV proposa per què representi al seu grup en aquesta comissió al Sr. 
Joan Tió. 

 

El Sr. Lorca diu que ell representarà al  GEVD.

 

El Sr. Yelo anuncia que el representant d’ERC serà el Sr. Robert Samó.
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L’alcalde diu que, tal com ja s’ha dit a la moció, el servei de policia s’ha de poder
qüestions de sensibilitat i definir un model més orientat a la prevenció i a la proximitat.

Comenta que, a Vilassar de Dalt, els elements de relació són més importants que no pas els 
elements d’esmenar o afrontar conflictes. 

eballar aquest model de policia a partir dels efectius que es disposen 
actualment i que es mantindran. 

Afegeix que l’altre vessant d’aquest grup de treball és abordar la cartera de sancions per tal 
de modular les qüestions relatives a imports, en funció de les infraccions i explorar 
alternatives a la sanció econòmica tal com s’ha fet en l’Ordenança de Convivència. 

Diu que aquest grup de treball ha de tenir la presència del conjunt de grups municipals i 
d’experts que no són de l’Ajuntament i que estan vinculats al Consell de Prevenció i 

Conclou dient que a la proposta d’acord pel que fa als vocals figura un representant de 
cada grup municipal i un representant de l’equip de govern. Comenta que no cal un 
representant de l’equip de govern atès que ja hi ha prou representivitat. 

diu que al mes passat quan es parlava del Pla de Convivència i Civisme, ja es 
va dir que mancava poder tenir un model de policia diferent per Vilassar de Dalt i per això 
estan completament d’acord en la constitució d’aquest grup de treball i afegeix que la 
representat de CIU serà la Sra. Lidia Martínez. 

agraeix a l’alcalde el canvi que s’ha realitzat a la proposta des de la Comissió 
Informativa, ja que la intenció de l’alcalde era fer un grup de consell però  a proposta de la 
CEV s’ha fet dels grups municipals amb assistència de col·laboradors del consell.

Comenta que aquest diàleg previ de tots els grups municipals ha d’assolir acords amplis i 
que han de perdurar independentment de qui hi hagi a l’equip de govern.

Manifesta que els temes que es poden treballar abans de portar al Ple, tenen un ampli 

Afegeix que és la millor via per començar a fer les coses i diu que el representant de la 

manifesta que està d’acord en la moció i que la representant serà ella mateixa.

diu que OXV proposa per què representi al seu grup en aquesta comissió al Sr. 

diu que ell representarà al  GEVD. 

anuncia que el representant d’ERC serà el Sr. Robert Samó. 
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el servei de policia s’ha de poder afinar en 
qüestions de sensibilitat i definir un model més orientat a la prevenció i a la proximitat. 

Comenta que, a Vilassar de Dalt, els elements de relació són més importants que no pas els 

eballar aquest model de policia a partir dels efectius que es disposen 

Afegeix que l’altre vessant d’aquest grup de treball és abordar la cartera de sancions per tal 
les infraccions i explorar 

alternatives a la sanció econòmica tal com s’ha fet en l’Ordenança de Convivència.  

Diu que aquest grup de treball ha de tenir la presència del conjunt de grups municipals i 
lats al Consell de Prevenció i 

Conclou dient que a la proposta d’acord pel que fa als vocals figura un representant de 
cada grup municipal i un representant de l’equip de govern. Comenta que no cal un 

 

diu que al mes passat quan es parlava del Pla de Convivència i Civisme, ja es 
va dir que mancava poder tenir un model de policia diferent per Vilassar de Dalt i per això 

ó d’aquest grup de treball i afegeix que la 

agraeix a l’alcalde el canvi que s’ha realitzat a la proposta des de la Comissió 
ell però  a proposta de la 

CEV s’ha fet dels grups municipals amb assistència de col·laboradors del consell. 

Comenta que aquest diàleg previ de tots els grups municipals ha d’assolir acords amplis i 
uip de govern. 

Manifesta que els temes que es poden treballar abans de portar al Ple, tenen un ampli 

Afegeix que és la millor via per començar a fer les coses i diu que el representant de la 

’acord en la moció i que la representant serà ella mateixa. 

diu que OXV proposa per què representi al seu grup en aquesta comissió al Sr. 
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El Sr. Adell manifesta que la representant del PSC serà la Sra. Mª Àngels Bosch Mauri.

 

L’alcalde diu que la moció s’aprova per assentiment.
 
 
 
 
3.- Inici i aprovació de l'expedient de contractac
viària de part del municipi de Vilassar de Dalt; i la seva licitació.
 
 

El secretari municipal demana disculpes als regidors per què s’ha repartit 
proposta que incorpora en els punts tercer i sisè
plecs al tràmit d’informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

A continuació llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu

 

Moció presentada per: E quip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte 

Inici i aprovació de l’expedient de contractació 
part del municipi de Vilassar de Dalt; i la seva licitació. 

 

Relació de fets 

1. L’Ajuntament de Vilassar de Dalt
de garantir el correcte manteniment de la via pública. Part essencial d’aquest 
manteniment és la neteja viària

Per garantir una adequada prestació d’aquest servei s’ha considera
contractació d’una empresa especialitzada que n’assumeixi

Una part del municipi la netejarà la Brigada municipal i la resta una empresa 
especialitzada, amb excepció d’un mes a l’any, que el licitador executarà els ser
la totalitat del municipi, d’aquesta manera es podran millorar les freqüències de la 
neteja.  

2. Actualment, ja una part del servei s’està prestant per una empresa especialitzada que 
finalitzarà el seu contracte el mes de maig d’aquest any, i la resta
municipal. 

3. L’equip de govern ha encarregat a la secretaria la redacció del plec de clàusules 
administratives particulars (en endavant PCAP) i als serveis tècnics el plec de 
prescripcions tècniques (PPT) per a l’adjudicació d’aquest contract
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manifesta que la representant del PSC serà la Sra. Mª Àngels Bosch Mauri.

L’alcalde diu que la moció s’aprova per assentiment. 

Inici i aprovació de l'expedient de contractació del contracte de serveis de neteja 
viària de part del municipi de Vilassar de Dalt; i la seva licitació. 

El secretari municipal demana disculpes als regidors per què s’ha repartit 
ra en els punts tercer i sisè, el fet de la necessària publicació dels 

plecs al tràmit d’informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 

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

quip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000026 

l’expedient de contractació del contracte de serveis de neteja viària de 
part del municipi de Vilassar de Dalt; i la seva licitació.  

Vilassar de Dalt, en compliment de les seves atribucions bàsiques, ha 
de garantir el correcte manteniment de la via pública. Part essencial d’aquest 
manteniment és la neteja viària urbana.  

Per garantir una adequada prestació d’aquest servei s’ha considera
contractació d’una empresa especialitzada que n’assumeixi part de la prestació.

Una part del municipi la netejarà la Brigada municipal i la resta una empresa 
amb excepció d’un mes a l’any, que el licitador executarà els ser

la totalitat del municipi, d’aquesta manera es podran millorar les freqüències de la 

Actualment, ja una part del servei s’està prestant per una empresa especialitzada que 
finalitzarà el seu contracte el mes de maig d’aquest any, i la resta

L’equip de govern ha encarregat a la secretaria la redacció del plec de clàusules 
administratives particulars (en endavant PCAP) i als serveis tècnics el plec de 
prescripcions tècniques (PPT) per a l’adjudicació d’aquest contracte per un període de 

5 

manifesta que la representant del PSC serà la Sra. Mª Àngels Bosch Mauri. 

ió del contracte de serveis de neteja 

El secretari municipal demana disculpes als regidors per què s’ha repartit una nova 
el fet de la necessària publicació dels 

plecs al tràmit d’informació pública al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de 

del contracte de serveis de neteja viària de 

, en compliment de les seves atribucions bàsiques, ha 
de garantir el correcte manteniment de la via pública. Part essencial d’aquest 

Per garantir una adequada prestació d’aquest servei s’ha considerat necessària la 
la prestació.  

Una part del municipi la netejarà la Brigada municipal i la resta una empresa 
amb excepció d’un mes a l’any, que el licitador executarà els serveis en 

la totalitat del municipi, d’aquesta manera es podran millorar les freqüències de la 

Actualment, ja una part del servei s’està prestant per una empresa especialitzada que 
finalitzarà el seu contracte el mes de maig d’aquest any, i la resta per la Brigada 

L’equip de govern ha encarregat a la secretaria la redacció del plec de clàusules 
administratives particulars (en endavant PCAP) i als serveis tècnics el plec de 

e per un període de 
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Secretaria  

 

 

quatre anys, prorrogables anualment fins a un màxim de dos, és a dir, en total, com a 
màxim, sis anys.  

4.  Vist l’informe conjunt de 

 

Fonaments de dret 

1. Art. 10 i 301 i següents 
s’aprova el Text refós de la Llei de Contractes del Sec
TRLCSP), relatius al contracte 

2. Art. 110 del TRLCSP relatiu a l’aprovació de l’expedient; i articles 
TRLCSP relatius a la regulació harmonitzada i el procediment obert.

3. Disposició addicional segona, apartat 2on
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la 
(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).

 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció de 
l’acord següent: 

 

Proposta d’acord 

1. INICIAR l’expedient de contractació, 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació 
per al contracte de serveis de 
 
2. APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que ha de regir aquest contracte. 
 
3. EXPOSAR els Plecs al públic pel termini de vint dies 
s’inseriran al perfil de contractant, al BOP i al DOGC, als efectes de presentació 
d’al·legacions o reclamacions contra aquests plecs. Cas de no presentar
termini, entendre’l aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar
respecte, el que s’acreditarà mitjançant certificació administrativa estesa pel Secretari de la 
Corporació.  
 
4. APROVAR l’expedient de contractació d’aquest contracte, i la seva licitació.
 
5. AUTORITZAR la despesa en quantia d’un milió d’euros (1.000.000.
l’IVA, per import de cent mil euros (100.000.
pressupostària 14.06.16300.2270019 
 
6. PUBLICAR en el Diari Ofic
de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el 
termini de 40 dies a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a la 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

quatre anys, prorrogables anualment fins a un màxim de dos, és a dir, en total, com a 

de secretaria i d'intervenció de data 14 de febrer de 2014.

Art. 10 i 301 i següents 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 

contracte de serveis.  

Art. 110 del TRLCSP relatiu a l’aprovació de l’expedient; i articles 150 i 157 a 161 
TRLCSP relatius a la regulació harmonitzada i el procediment obert. 

onal 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 Pú

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).

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció de 

de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació 

s de neteja viària de part del municipi de Vilassar de Dalt. 

APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que ha de regir aquest contracte.  

3. EXPOSAR els Plecs al públic pel termini de vint dies hàbils, mitjançant edict
s’inseriran al perfil de contractant, al BOP i al DOGC, als efectes de presentació 
d’al·legacions o reclamacions contra aquests plecs. Cas de no presentar
termini, entendre’l aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar-se cap al
respecte, el que s’acreditarà mitjançant certificació administrativa estesa pel Secretari de la 

4. APROVAR l’expedient de contractació d’aquest contracte, i la seva licitació.

. AUTORITZAR la despesa en quantia d’un milió d’euros (1.000.000.
l’IVA, per import de cent mil euros (100.000.- euros) amb càrrec a la partida 

14.06.16300.2270019 – Servei extern de neteja viaria. 

. PUBLICAR en el Diari Oficial de la Unió Europea, i posteriorment en el Butlletí Oficial 
de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el 

i de 40 dies a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a la 
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quatre anys, prorrogables anualment fins a un màxim de dos, és a dir, en total, com a 

14 de febrer de 2014.   

l Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
tor Públic (en endavant 

150 i 157 a 161 del 
 

l Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
Llei de Contractes del Sector Públic 

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). 

Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció de 

subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació 

Vilassar de Dalt.  

APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 

, mitjançant edictes que 
s’inseriran al perfil de contractant, al BOP i al DOGC, als efectes de presentació 
d’al·legacions o reclamacions contra aquests plecs. Cas de no presentar-se’n en aquest 

se cap altre acord al 
respecte, el que s’acreditarà mitjançant certificació administrativa estesa pel Secretari de la 

4. APROVAR l’expedient de contractació d’aquest contracte, i la seva licitació. 

. AUTORITZAR la despesa en quantia d’un milió d’euros (1.000.000.- d’euros) més 
euros) amb càrrec a la partida 

ial de la Unió Europea, i posteriorment en el Butlletí Oficial 
de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el perfil del contractant l’anunci de licitació, perquè durant el 

i de 40 dies a comptar des de la data d’enviament de l’anunci de licitació a la 
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Comissió Europea, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients, 
seguint-se la tramitació marcada en els plecs. 
plecs i el de licitació són simultanis, en el cas que es presentessin al•legacions al
aquestes primer s’hauran de resoldre per l’òrgan de contractació, obrint
un nou termini per a la presentació de proposicions.
 
7. PUBLICAR la composició de la mesa de contractació en el 
una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la qualificació de 
la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 
  
 
 

La Sra. Ninet diu que es porta al Ple la contractació del reforç de neteja viària, per què hi 
havia una mancança notable.

Continua dient que amb caràcter d’urgència es v
porta tres mesos amb aquest servei i que la millora és prou notable.

Explica que com diu el punt tercer del plec de clàusules administratives, el municipi de 
Vilassar de Dalt, en compliment de les seves atribuci
correcte manteniment de la via pública i part essencial d’aquest manteniment és la neteja 
viària. 

Comenta que vist que el municipi no disposa de la capacitat tècnica ni material per 
desenvolupar aquest servei amb correctes c
empresa especialitzada que n’assumeixi la prestació en una part del municipi, mantenint la 
brigada municipal d’obres i serveis de la neteja viària de la resta del municipi, en excepció 
d’un mes a l’any, en que el licitador executarà els serveis de la totalitat del municipi (entre 
juny i setembre per cobrir la reducció de jornada més les vacances del personal de la 
brigada). 

Manifesta que el contracte tindrà una durada de 4 anys i es podrà prorrogar anualment fin
un màxim de dos anualitats.

 

El Sr. Solà diu que es tracta d’una moció administrativa per externalitzar una bona part del 
servei arrel de 275.000 € iva incl

Comenta que durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, CIU ja va dir que el tema
fonamental de la gestió de qualsevol regidoria era la de l’avaluació i també deien que els 
números sortien massa alts pel que corresponia a la despesa del cost de personal. Afegeix 
que és cert que les xifres han baixat i que en comptes d’una parella ara e
segueixen sortint els números uns 100.000 

Volen saber quins són els criteris d’avaluació per decidir si li donen suport a la moció.

 

El Sr. Cusidó diu que vol que se li aclareixin dos  temes, tot i que difícilment creuen que 
siguin subsanables. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Comissió Europea, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients, 
tramitació marcada en els plecs. Atès que l’anunci d’informació pública d

plecs i el de licitació són simultanis, en el cas que es presentessin al•legacions al
aquestes primer s’hauran de resoldre per l’òrgan de contractació, obrint-
un nou termini per a la presentació de proposicions. 

la composició de la mesa de contractació en el perfil de
una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la qualificació de 
la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

diu que es porta al Ple la contractació del reforç de neteja viària, per què hi 
havia una mancança notable. 

Continua dient que amb caràcter d’urgència es va fer fa cinc mesos la contractació i que es 
porta tres mesos amb aquest servei i que la millora és prou notable. 

Explica que com diu el punt tercer del plec de clàusules administratives, el municipi de 
Vilassar de Dalt, en compliment de les seves atribucions bàsiques, ha de garantir el 
correcte manteniment de la via pública i part essencial d’aquest manteniment és la neteja 

Comenta que vist que el municipi no disposa de la capacitat tècnica ni material per 
desenvolupar aquest servei amb correctes condicions, és necessari la contractació d’una 
empresa especialitzada que n’assumeixi la prestació en una part del municipi, mantenint la 
brigada municipal d’obres i serveis de la neteja viària de la resta del municipi, en excepció 

el licitador executarà els serveis de la totalitat del municipi (entre 
juny i setembre per cobrir la reducció de jornada més les vacances del personal de la 

Manifesta que el contracte tindrà una durada de 4 anys i es podrà prorrogar anualment fin
un màxim de dos anualitats. 

diu que es tracta d’una moció administrativa per externalitzar una bona part del 
€ iva inclòs a l’any. 

Comenta que durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, CIU ja va dir que el tema
fonamental de la gestió de qualsevol regidoria era la de l’avaluació i també deien que els 
números sortien massa alts pel que corresponia a la despesa del cost de personal. Afegeix 
que és cert que les xifres han baixat i que en comptes d’una parella ara e
segueixen sortint els números uns 100.000 € per sobre del cost teòric actual.

Volen saber quins són els criteris d’avaluació per decidir si li donen suport a la moció.

diu que vol que se li aclareixin dos  temes, tot i que difícilment creuen que 
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Comissió Europea, els interessats presentin les proposicions que considerin convenients, 
Atès que l’anunci d’informació pública dels 

plecs i el de licitació són simultanis, en el cas que es presentessin al•legacions als plecs, 
-se, si fos necessari, 

erfil del contractant, amb 
una antelació mínima de set dies respecte a la reunió que se celebri per a la qualificació de 
la documentació referida en l’article 146.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del 
Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.  

diu que es porta al Ple la contractació del reforç de neteja viària, per què hi 

a fer fa cinc mesos la contractació i que es 

Explica que com diu el punt tercer del plec de clàusules administratives, el municipi de 
ons bàsiques, ha de garantir el 

correcte manteniment de la via pública i part essencial d’aquest manteniment és la neteja 

Comenta que vist que el municipi no disposa de la capacitat tècnica ni material per 
ondicions, és necessari la contractació d’una 

empresa especialitzada que n’assumeixi la prestació en una part del municipi, mantenint la 
brigada municipal d’obres i serveis de la neteja viària de la resta del municipi, en excepció 

el licitador executarà els serveis de la totalitat del municipi (entre 
juny i setembre per cobrir la reducció de jornada més les vacances del personal de la 

Manifesta que el contracte tindrà una durada de 4 anys i es podrà prorrogar anualment fins 

diu que es tracta d’una moció administrativa per externalitzar una bona part del 

Comenta que durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, CIU ja va dir que el tema 
fonamental de la gestió de qualsevol regidoria era la de l’avaluació i també deien que els 
números sortien massa alts pel que corresponia a la despesa del cost de personal. Afegeix 
que és cert que les xifres han baixat i que en comptes d’una parella ara engloben dues, però 

òric actual. 

Volen saber quins són els criteris d’avaluació per decidir si li donen suport a la moció. 

diu que vol que se li aclareixin dos  temes, tot i que difícilment creuen que 
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Per una part diu que la CEV no està d’acord en externalitzar serveis, ja que creuen que cal 
mantenir personal propi pels serveis bàsics. Diu que tot el que n
sobre cost que va en detriment del servei (6% de benefici industrial, 13 % de despeses 
corrents i normalment el 21 % d’IVA que en aquest cas és del 10 %).

Comenta que si se suma tot, s’estan pagant uns diners de més a més per u
pot fer de manera pròpia. 

Manifesta que quan es va acomiadar el personal de Viserma, es tenia que haver previst 
rehubicar-lo amb serveis dintre de l’Ajuntament. Afegeix que quan es va acomiadar a tres 
treballadors amb serveis impropis, es po
serveis bàsics i obligatoris que és la neteja viària.

Diu que mentre no es superi el capítol I es podien fer aquestes transferències per tal de 
mantenir aquests llocs de treball.

Pel que fa al tema del person

 A continuació diu que l’art. 26.2 de la Llei 27/2013 
20.000 habitants, que tinguin una situació econòmica desatrossa, com és el cas de Vilassar 
de Dalt, preveu que en aquests 
Diputació de Barcelona, per què en faci la coordinació i que probablement ho faci amb 
recursos propis i cobrir les taxes. Demana que s’aclareixi.

Afegeix que la CEV no és partidària d’externalit
bàsics han d’estar coberts per personal propi de l’Ajuntament i també creuen que hi ha una 
manca d’oportunitat en el moment, en el sentit que està en vigor aquesta normativa recent 
del govern central. 

Finalment anuncia que votaran en contra de la moció.

 

La Sra. Julià dice que no le gust
gobierno que le demuestre que no es incompatible con la ley 27/2013.

 

El secretari municipal diu que és incapaç a hores d’ara
ja que a tots els fòrums on ha assistit, amb quantia de professors i gent de reconegut 
prestigi que s’han organitzat els darrers dies, es constata un dubte generalitzat sobre 
l’aplicació d’aquesta normativa.

Explica que el que preveu l’article 27/2013 és una facultat de coordinació, de la que 
tampoc se sap si pot portar a la resolució del contracte, ja que ho hauria de dir qui té la 
facultat de coordinació, que serà la Diputació o els Consells Comarcals.

Afegeix que el que s’ha previst al contracte és una causa de resolució, en cas que la 
Diputació o qui fos exercís aquesta facultat de coordinació, però diu que si volgués 
resoldre el contracte per contractar una empresa que fes els serveis per tots els municipis, 
entén que el més lògic seria que aquesta contractació es fes per els municipis que avui en 
dia no tenen aquest servei i que a mesura que els contractes de tots els municipis vagin 
acabant, es vagin incorporant.

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Per una part diu que la CEV no està d’acord en externalitzar serveis, ja que creuen que cal 
mantenir personal propi pels serveis bàsics. Diu que tot el que no sigui personal propi té un 
sobre cost que va en detriment del servei (6% de benefici industrial, 13 % de despeses 
corrents i normalment el 21 % d’IVA que en aquest cas és del 10 %). 

Comenta que si se suma tot, s’estan pagant uns diners de més a més per u

Manifesta que quan es va acomiadar el personal de Viserma, es tenia que haver previst 
lo amb serveis dintre de l’Ajuntament. Afegeix que quan es va acomiadar a tres 

treballadors amb serveis impropis, es podien haver suplit aquests, amb el personal dels 
serveis bàsics i obligatoris que és la neteja viària. 

Diu que mentre no es superi el capítol I es podien fer aquestes transferències per tal de 
mantenir aquests llocs de treball. 

Pel que fa al tema del personal diu que està mal gestionat políticament. 

A continuació diu que l’art. 26.2 de la Llei 27/2013 parla que els municipis de menys de 
20.000 habitants, que tinguin una situació econòmica desatrossa, com és el cas de Vilassar 
de Dalt, preveu que en aquests casos aquesta competència de la neteja viària es delegui a la 
Diputació de Barcelona, per què en faci la coordinació i que probablement ho faci amb 
recursos propis i cobrir les taxes. Demana que s’aclareixi. 

Afegeix que la CEV no és partidària d’externalitzar serveis, ja que entenen que els serveis 
bàsics han d’estar coberts per personal propi de l’Ajuntament i també creuen que hi ha una 
manca d’oportunitat en el moment, en el sentit que està en vigor aquesta normativa recent 

anuncia que votaran en contra de la moció. 

La Sra. Julià dice que no le gustaria tener que votar en contra y para esto le pide al 
gobierno que le demuestre que no es incompatible con la ley 27/2013. 

El secretari municipal diu que és incapaç a hores d’ara, demostrar aquesta incompatibilitat, 
ja que a tots els fòrums on ha assistit, amb quantia de professors i gent de reconegut 
prestigi que s’han organitzat els darrers dies, es constata un dubte generalitzat sobre 
l’aplicació d’aquesta normativa. 

e el que preveu l’article 27/2013 és una facultat de coordinació, de la que 
tampoc se sap si pot portar a la resolució del contracte, ja que ho hauria de dir qui té la 
facultat de coordinació, que serà la Diputació o els Consells Comarcals. 

que s’ha previst al contracte és una causa de resolució, en cas que la 
Diputació o qui fos exercís aquesta facultat de coordinació, però diu que si volgués 
resoldre el contracte per contractar una empresa que fes els serveis per tots els municipis, 

ue el més lògic seria que aquesta contractació es fes per els municipis que avui en 
dia no tenen aquest servei i que a mesura que els contractes de tots els municipis vagin 
acabant, es vagin incorporant. 
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Per una part diu que la CEV no està d’acord en externalitzar serveis, ja que creuen que cal 
o sigui personal propi té un 

sobre cost que va en detriment del servei (6% de benefici industrial, 13 % de despeses 

Comenta que si se suma tot, s’estan pagant uns diners de més a més per una cosa que es 

Manifesta que quan es va acomiadar el personal de Viserma, es tenia que haver previst 
lo amb serveis dintre de l’Ajuntament. Afegeix que quan es va acomiadar a tres 

dien haver suplit aquests, amb el personal dels 

Diu que mentre no es superi el capítol I es podien fer aquestes transferències per tal de 

 

que els municipis de menys de 
20.000 habitants, que tinguin una situació econòmica desatrossa, com és el cas de Vilassar 

casos aquesta competència de la neteja viària es delegui a la 
Diputació de Barcelona, per què en faci la coordinació i que probablement ho faci amb 

zar serveis, ja que entenen que els serveis 
bàsics han d’estar coberts per personal propi de l’Ajuntament i també creuen que hi ha una 
manca d’oportunitat en el moment, en el sentit que està en vigor aquesta normativa recent 

para esto le pide al 

, demostrar aquesta incompatibilitat, 
ja que a tots els fòrums on ha assistit, amb quantia de professors i gent de reconegut 
prestigi que s’han organitzat els darrers dies, es constata un dubte generalitzat sobre 

e el que preveu l’article 27/2013 és una facultat de coordinació, de la que 
tampoc se sap si pot portar a la resolució del contracte, ja que ho hauria de dir qui té la 

 

que s’ha previst al contracte és una causa de resolució, en cas que la 
Diputació o qui fos exercís aquesta facultat de coordinació, però diu que si volgués 
resoldre el contracte per contractar una empresa que fes els serveis per tots els municipis, 

ue el més lògic seria que aquesta contractació es fes per els municipis que avui en 
dia no tenen aquest servei i que a mesura que els contractes de tots els municipis vagin 
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La Sra. Ninet manifesta que la voluntat de l’equip 
brigada i que aquesta assumeixi el que pugui.

Diu que el més fàcil hagués estat externalitzar
servei, tot i les imminents jubilacions de dues persones de la brigada.

Pel que fa al que ha dit  CIU sobre els 275.000 
ha contat, ja que el que s’ha d’aplicar és el 10 %.

Conclou dient que l’expedient està en exposició pública i que es poden presentar les 
al·legacions que es creguin oportune

 

El Sr. Solà puntualitza que si es tracta d’un contracte per 4 anys d’un milió d’euros més 
100.000 € d’IVA, són 225.000 € anuals.

 

El Sr. Cusidó insisteix en que els serveis bàsics municipals haurien d’estar gestionats per 
personal propi i per això la g
del temps (jubilacions, mancances del servei...)

 

La Sra. Julià dice que al existir dudas 
compatible o no, votará en contra de la moción.

 

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del GEV, 
OXV, ERC i PSC i sis vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP.
 
 
 
4.- Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra 
la "Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad
ministración Local. 
 
 

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

 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte: Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local 
contra la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local”.  
 
 

Relació de fets  

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de 
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manifesta que la voluntat de l’equip de govern és no despedir a ningú de la 
brigada i que aquesta assumeixi el que pugui. 

Diu que el més fàcil hagués estat externalitzar-ho tot i que la opció ha estat mantenir el 
servei, tot i les imminents jubilacions de dues persones de la brigada. 

fa al que ha dit  CIU sobre els 275.000 € de cost del servei, li pregunta quin IVA 
ha contat, ja que el que s’ha d’aplicar és el 10 %. 

Conclou dient que l’expedient està en exposició pública i que es poden presentar les 
al·legacions que es creguin oportunes. 

puntualitza que si es tracta d’un contracte per 4 anys d’un milió d’euros més 
€ d’IVA, són 225.000 € anuals. 

insisteix en que els serveis bàsics municipals haurien d’estar gestionats per 
personal propi i per això la gestió dels recursos humans es tenia que haver fet amb previsió 
del temps (jubilacions, mancances del servei...) 

dice que al existir dudas y viendo que el Ayuntamiento no tiene claro si es 
compatible o no, votará en contra de la moción. 

calde sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del GEV, 
OXV, ERC i PSC i sis vots en contra dels regidors de CIU, CEV i PP. 

Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra 
2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad

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

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000030 

Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local 
contra la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de 
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de govern és no despedir a ningú de la 

ho tot i que la opció ha estat mantenir el 

€ de cost del servei, li pregunta quin IVA 

Conclou dient que l’expedient està en exposició pública i que es poden presentar les 

puntualitza que si es tracta d’un contracte per 4 anys d’un milió d’euros més 

insisteix en que els serveis bàsics municipals haurien d’estar gestionats per 
estió dels recursos humans es tenia que haver fet amb previsió 

viendo que el Ayuntamiento no tiene claro si es 

calde sotmet la moció a votació i s’aprova per set vots a favor dels regidors del GEV, 

Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra 
2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Ad-

Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local 
contra la “Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments 
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de 
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planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especul
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per 
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i 
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens 
familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre 
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i 
necessitats que plantegen els nostres ciutadans i 

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals 
del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal 
dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de 
dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i 
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adeq
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent 
en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha 
adequat als serveis que presten.

El context actual de crisi econòmica e
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 
emergència social. 

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat 
espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” 
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents qu
un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme t
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de 
decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la 
ciutadania acabant amb el valor de proximitat que perme
l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i 
ciutats de Catalunya. 

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico
que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de 
residus i l’enllumenat públic.

La LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament 
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant 
el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia 
en la redistribució. 
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planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especul
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per 
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i 
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models 
familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre 
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i 
necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes. 

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals 
del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal 
dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa 
dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i 
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adeq
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent 
en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha 
adequat als serveis que presten. 

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
era, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat 

espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” 
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents qu
un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa 
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de 
decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la 
ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i 
l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i 

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
mb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-

que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de 

enat públic. 

La LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament 
administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en 
el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia 
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planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, especulatiu, afavoridor 
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per 
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i 

migratoris, dels nous models 
familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre 
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i 

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals 
del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal 

resistència, de dignitat, de defensa 
dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i 

Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent 
en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha 

stà sent demolidor per als nostres municipis. Davant 
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta 

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 
era, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat 

espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” 
(LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà 
un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 

Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir 
orni a un model de fa 

quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de 
decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la 

t la prevenció, la detecció i 
l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i 

Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 
-financera. Una llei 

que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 
encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de 

La LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 
local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament 

així l’actual marc basat en 
el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea 
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia 
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Davant d’aquesta situació le
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local 
perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de 
proximitat. 

Els ajuntaments volen seguir reivindicant el seu paper per seguir tenint el protagonisme en 
la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de 
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la 
gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.

 

Fonaments de dret 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilit
l’Administració Local (LRSAL) va 
 
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 
constitucionalment garantida.

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de mem
a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no 
vinculant, del Consell d’Estat.

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els acords següents:
 

Proposta d’acords  

 
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la 
“Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibili
Administración Local” (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text 
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
 
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert 
en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat 
local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
 
TERCER.- Facultar i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la 
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Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local 

m l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de 

Els ajuntaments volen seguir reivindicant el seu paper per seguir tenint el protagonisme en 
la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de 
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la 
gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilit
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 

ucionalment garantida. 

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 
favorable de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia 
a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no 
vinculant, del Consell d’Estat. 

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els acords següents:

Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la 
“Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibili
Administración Local” (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text 
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la 
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional. 

cte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert 
en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat 

de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

Facultar i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la 
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s entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 
campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local 

m l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de 

Els ajuntaments volen seguir reivindicant el seu paper per seguir tenint el protagonisme en 
la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la 
ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la 

La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de 
entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot 
plantejar quan les normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local 

D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot 

bres d’aquesta. De manera prèvia 
a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no 

En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els acords següents: 

Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de 
l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la 
“Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local” (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text 
que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 

cte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert 
en l’art. 75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, 
per conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat 

de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 

Facultar i encomanar a l’alcalde per a la realització de tots els tràmits 
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament 
d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Procuradora Sra. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en 
defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, seguint
sentència ferma i la seva execució.
 
 

El Sr. Adell explica que la Llei que s’aprova i en la que estan en contra, retalla tot allò en el 
que fins ara ha lluitat el mon municipal.

Diu que el mon municipal és el més proper al ciutadà i això vol dir que la gent que pateix 
els problemes socials i de caràcter econòmic, tindran que fer qualsevol gestió a Barcelona i 
que és totalment incongruent.

Comenta que a nivell nacional, la majoria de municipis han acordat fer una presentació 
conjunta el proper mes de març per demanar al tribunal
sigui modificada o rectificada.

 

El Sr. Solà diu que la part d’ exposició de la moció ja ha parlat per sí sola de la gravetat de 
la situació actual i la necessitat de passar a l’acció i iniciar els mecanismes legals per pod
procedir a la seva anul·lació.

Afegeix que és un toc de mort al caire municipalista de tots aquests anys.

 

El Sr. Cusidó diu que estan d’acord, i que hi donaran suport per què és una ingerència greu 
a l’autonomia local i a la gestió dels interessos muni

Comenta que aquest intent barruer i inconstitucional, es pren per municipis com Vilassar 
de Dalt, que s’han gestionat i es gestionen malament.

Manifesta que no pot ser que 8.870 habitants tinguin un deute de 30.000.000 d’euros i 
afegeix que els responsables són el GEVD, PSC, OXV i ERC.

Diu que s’ha de fer una reflexió i que tot i que la gestió del PP és intolerable, ells han sigut 
també part de culpa. 

A continuació vol fer una salvetat i diu que aquesta llei vol privatitzar els serveis i que a 
l’anterior moció, s’ha privatitzat el servei de neteja que és obligatori i que s’ha de tenir clar 
en quin costat s’està cada vegada i actuar amb conseqüència.

Afegeix que aquesta llei pot afectar amb el tancament de Viserma i per consorcis, patronats 
i organismes autònoms preveu moltes coses i l’Ajuntament està immers de ple.

 

La Sra. Julià dice que tiene la sensac
se ha tramitado de forma transparente y
comunidades autónomas y
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ora Sra. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en 

tonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 

seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir 
seva execució. 

explica que la Llei que s’aprova i en la que estan en contra, retalla tot allò en el 
que fins ara ha lluitat el mon municipal. 

Diu que el mon municipal és el més proper al ciutadà i això vol dir que la gent que pateix 
lemes socials i de caràcter econòmic, tindran que fer qualsevol gestió a Barcelona i 

que és totalment incongruent. 

Comenta que a nivell nacional, la majoria de municipis han acordat fer una presentació 
conjunta el proper mes de març per demanar al tribunal constitucional que aquesta llei 
sigui modificada o rectificada. 

diu que la part d’ exposició de la moció ja ha parlat per sí sola de la gravetat de 
la situació actual i la necessitat de passar a l’acció i iniciar els mecanismes legals per pod
procedir a la seva anul·lació. 

Afegeix que és un toc de mort al caire municipalista de tots aquests anys.

El Sr. Cusidó diu que estan d’acord, i que hi donaran suport per què és una ingerència greu 
a l’autonomia local i a la gestió dels interessos municipals. 

Comenta que aquest intent barruer i inconstitucional, es pren per municipis com Vilassar 
de Dalt, que s’han gestionat i es gestionen malament. 

Manifesta que no pot ser que 8.870 habitants tinguin un deute de 30.000.000 d’euros i 
ponsables són el GEVD, PSC, OXV i ERC. 

Diu que s’ha de fer una reflexió i que tot i que la gestió del PP és intolerable, ells han sigut 

A continuació vol fer una salvetat i diu que aquesta llei vol privatitzar els serveis i que a 
erior moció, s’ha privatitzat el servei de neteja que és obligatori i que s’ha de tenir clar 

en quin costat s’està cada vegada i actuar amb conseqüència. 

Afegeix que aquesta llei pot afectar amb el tancament de Viserma i per consorcis, patronats 
es autònoms preveu moltes coses i l’Ajuntament està immers de ple.

dice que tiene la sensación que no se han leído la ley y que
ramitado de forma transparente y dialogada. Añade que se ha dado aud

autónomas y entidades locales a través de la Comisión Nacional de 
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ora Sra. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de 
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en 

tonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE 
núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 

lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir 

explica que la Llei que s’aprova i en la que estan en contra, retalla tot allò en el 

Diu que el mon municipal és el més proper al ciutadà i això vol dir que la gent que pateix 
lemes socials i de caràcter econòmic, tindran que fer qualsevol gestió a Barcelona i 

Comenta que a nivell nacional, la majoria de municipis han acordat fer una presentació 
constitucional que aquesta llei 

diu que la part d’ exposició de la moció ja ha parlat per sí sola de la gravetat de 
la situació actual i la necessitat de passar a l’acció i iniciar els mecanismes legals per poder 

Afegeix que és un toc de mort al caire municipalista de tots aquests anys. 

El Sr. Cusidó diu que estan d’acord, i que hi donaran suport per què és una ingerència greu 

Comenta que aquest intent barruer i inconstitucional, es pren per municipis com Vilassar 

Manifesta que no pot ser que 8.870 habitants tinguin un deute de 30.000.000 d’euros i 

Diu que s’ha de fer una reflexió i que tot i que la gestió del PP és intolerable, ells han sigut 

A continuació vol fer una salvetat i diu que aquesta llei vol privatitzar els serveis i que a 
erior moció, s’ha privatitzat el servei de neteja que és obligatori i que s’ha de tenir clar 

Afegeix que aquesta llei pot afectar amb el tancament de Viserma i per consorcis, patronats 
es autònoms preveu moltes coses i l’Ajuntament està immers de ple. 

que la reforma local 
. Añade que se ha dado audiencia a 

entidades locales a través de la Comisión Nacional de 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Administración Local e incluso 
que han llegado a dar su apoyo.

Comenta que no hay merma del principio democrático ni de autonomía munic
se profundiza en la transparencia y
garantiza la participación de los municipios, en particular en los de menos de 20.000 
habitantes, en los mecanismos de coordinación con las diputac

Manifiesta que se refuerza el papel de los municipios al clarificar sus funciones y facilitar 
que puedan presentar los servicios básicos, eliminando actividades superfluas cuando se 
ponga en riesgo la sostenibilidad de la corporación.

Dice que no hay imposición de medidas desde el estado y se propicia un marco de diálogo 
entre comunidades autónomas y municipios a través de marcos de colaboración poniendo 
en valor el papel de las entidades locales en el desempeño de las competencias prop
delegadas. Añade que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas en 
competencias de régimen local.

Finaliza su intervención diciendo que la necesidad de la reforma en la administración local 
resulta ineludible en el contexto de la reform
administración pública pero que no les gusta porque no podrán seguir cometiendo 
barbaridades. 

 

L’alcalde diu que els ajuntaments fan el que poden i que ell  defensarà fins al final la gestió 
de l’Ajuntament de Vilassar de 

Pregunta quin és el tant per cent del conjunt del deute públic  imputable als municipis i 
quin es concentra a Madrid i València.

Manifesta que els ajuntaments han hagut de construir la democràcia abans que altres 
administracions públiques funcionessi
que no existien. Afegeix que els ajuntaments han generat aquells serveis necessaris per la 
ciutadania abans que les altres administracions.

 

El Sr. Solà puntualitza, per tal que ho sàpiga la represent
dèficit de l’Estat Espanyol és de 3,75 del PIB, que s’apuja al 4, 75 si s’afegeix la seguretat 
social. Afegeix que el dèficit de les comunitats autònomes és del 1,75 del PIB i el dels 
ajuntaments, el 0,25 de PIB i que el dèfi
els municipis de Catalunya.

 

El Sr. Oliva diu que el fet que la majoria de grups han manifestat que votaran a favor, no 
vol dir que tots facin servir el mateix tipus d’argumentació, tal com ha fet gal
demagògia habitual el Sr. Cusidó.

Manifesta que les dades que s’han donat a les intervencions anteriors, demostren que la 
situació econòmica no és la motivació autèntica d’aquesta llei, ja que qui està governant es 
guia per una mentalitat de retorna

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Administración Local e incluso ha habido grupos como el Vasco y parte del Grupo Mixto 
que han llegado a dar su apoyo. 

Comenta que no hay merma del principio democrático ni de autonomía munic
profundiza en la transparencia y en la eficacia de la gestión de los servicios locales y se 

garantiza la participación de los municipios, en particular en los de menos de 20.000 
habitantes, en los mecanismos de coordinación con las diputaciones provinciales.

Manifiesta que se refuerza el papel de los municipios al clarificar sus funciones y facilitar 
que puedan presentar los servicios básicos, eliminando actividades superfluas cuando se 
ponga en riesgo la sostenibilidad de la corporación. 

Dice que no hay imposición de medidas desde el estado y se propicia un marco de diálogo 
entre comunidades autónomas y municipios a través de marcos de colaboración poniendo 
en valor el papel de las entidades locales en el desempeño de las competencias prop
delegadas. Añade que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas en 
competencias de régimen local. 

Finaliza su intervención diciendo que la necesidad de la reforma en la administración local 
resulta ineludible en el contexto de la reformas a cometer en el conjunto de la 
administración pública pero que no les gusta porque no podrán seguir cometiendo 

L’alcalde diu que els ajuntaments fan el que poden i que ell  defensarà fins al final la gestió 
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

Pregunta quin és el tant per cent del conjunt del deute públic  imputable als municipis i 
quin es concentra a Madrid i València. 

Manifesta que els ajuntaments han hagut de construir la democràcia abans que altres 
administracions públiques funcionessin (Govern de l’Estat, Generalitat...) i avançar serveis 
que no existien. Afegeix que els ajuntaments han generat aquells serveis necessaris per la 
ciutadania abans que les altres administracions. 

puntualitza, per tal que ho sàpiga la representant del partit popular, que el 
dèficit de l’Estat Espanyol és de 3,75 del PIB, que s’apuja al 4, 75 si s’afegeix la seguretat 
social. Afegeix que el dèficit de les comunitats autònomes és del 1,75 del PIB i el dels 
ajuntaments, el 0,25 de PIB i que el dèficit del municipi de Madrid quadruplica el de tots 
els municipis de Catalunya. 

diu que el fet que la majoria de grups han manifestat que votaran a favor, no 
vol dir que tots facin servir el mateix tipus d’argumentació, tal com ha fet gal
demagògia habitual el Sr. Cusidó. 

Manifesta que les dades que s’han donat a les intervencions anteriors, demostren que la 
situació econòmica no és la motivació autèntica d’aquesta llei, ja que qui està governant es 
guia per una mentalitat de retornar a una centralització del règim franquista.
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parte del Grupo Mixto 

Comenta que no hay merma del principio democrático ni de autonomía municipal sino que 
en la eficacia de la gestión de los servicios locales y se 

garantiza la participación de los municipios, en particular en los de menos de 20.000 
iones provinciales. 

Manifiesta que se refuerza el papel de los municipios al clarificar sus funciones y facilitar 
que puedan presentar los servicios básicos, eliminando actividades superfluas cuando se 

Dice que no hay imposición de medidas desde el estado y se propicia un marco de diálogo 
entre comunidades autónomas y municipios a través de marcos de colaboración poniendo 
en valor el papel de las entidades locales en el desempeño de las competencias propias y 
delegadas. Añade que no vulnera las competencias de las comunidades autónomas en 

Finaliza su intervención diciendo que la necesidad de la reforma en la administración local 
as a cometer en el conjunto de la 

administración pública pero que no les gusta porque no podrán seguir cometiendo 

L’alcalde diu que els ajuntaments fan el que poden i que ell  defensarà fins al final la gestió 

Pregunta quin és el tant per cent del conjunt del deute públic  imputable als municipis i 

Manifesta que els ajuntaments han hagut de construir la democràcia abans que altres 
n (Govern de l’Estat, Generalitat...) i avançar serveis 

que no existien. Afegeix que els ajuntaments han generat aquells serveis necessaris per la 

ant del partit popular, que el 
dèficit de l’Estat Espanyol és de 3,75 del PIB, que s’apuja al 4, 75 si s’afegeix la seguretat 
social. Afegeix que el dèficit de les comunitats autònomes és del 1,75 del PIB i el dels 

cit del municipi de Madrid quadruplica el de tots 

diu que el fet que la majoria de grups han manifestat que votaran a favor, no 
vol dir que tots facin servir el mateix tipus d’argumentació, tal com ha fet gala de la seva 

Manifesta que les dades que s’han donat a les intervencions anteriors, demostren que la 
situació econòmica no és la motivació autèntica d’aquesta llei, ja que qui està governant es 

r a una centralització del règim franquista. 
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Secretaria  

 

 

Comenta que es vulnera la competència de la Generalitat i dels ajuntaments reforçant 
diputacions, que és un òrgan que el parlament de Catalunya ha aprovat per amplia majoria 
demanar la seva dissolució i que es t
Comarcals, per tal de disminuir els costos de l’administració pública.

Insisteix que es tracta d’una centralització del poder polític de l’Estat Espanyol.

Pel que fa a les afirmacions del Sr. Cusidó 
projectes de Viserma s’aprovaven per unanimitat inclòs el vot del representant de la CEV.

Puntualitza que s’externalitzen serveis per què hi ha congelació de partides des de Madrid i 
si es vol continuar donant i mi
gestió indirecta. 

Demana el màxim consens i que no s’utilitzin arguments fora de lloc per fer maranya 
política. 

 

El Sr. Cusidó diu que han dit el que pensen i a l’igual que OXV creuen que és una
recentralització de les competències per buidar la resta d’administracions perifèriques.

 

La Sra Julià dice que porcentualmente la deuda sea pequeña no quiere decir que no haya 
que tomar medidas contra ella. Puntualiza que
Vilassar de Dalt está saliendo adelante gracias a las ayudas del gobierno

 

L’alcalde pel que fa als serveis,
prestant amb gestió directa.

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 
GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i un vot en contra de la regidora del PP.

 

L’alcalde diu que s’ha de votar la urgència de la següent moció i també s’ha de votar la 
urgència d’una proposta d’acord sobre el suport a la campan
“signa un vot per la independència”.

Explica que el punt número 5 de l’ordre del dia que presenta la CUP, es va tractar a la 
Comissió Informativa, però que la CUP no està present en aquesta comissió. Diu que a la 
Comissió Informativa van sortir un conjunt d’aportacions dels grups que la CUP ha recollit 
posteriorment. 

A continuació es vota la urgència de les dues mocions i s’aprova per 12 vots a favor dels 
regidors del GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i un vot en contra de la regi

 
 
 
5.- Proposta d'acord que presenta la CUP Vilassar de Dalt , i els grups que es vulgui 
afegir, davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca.
 

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

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Comenta que es vulnera la competència de la Generalitat i dels ajuntaments reforçant 
diputacions, que és un òrgan que el parlament de Catalunya ha aprovat per amplia majoria 
demanar la seva dissolució i que es traspassin les competències a la Generalitat i a Consells 
Comarcals, per tal de disminuir els costos de l’administració pública. 

Insisteix que es tracta d’una centralització del poder polític de l’Estat Espanyol.

Pel que fa a les afirmacions del Sr. Cusidó diu que són falses i vol recordar que els 
projectes de Viserma s’aprovaven per unanimitat inclòs el vot del representant de la CEV.

Puntualitza que s’externalitzen serveis per què hi ha congelació de partides des de Madrid i 
si es vol continuar donant i millorant aquest servei la única formula en aquest moment és la 

Demana el màxim consens i que no s’utilitzin arguments fora de lloc per fer maranya 

diu que han dit el que pensen i a l’igual que OXV creuen que és una
recentralització de les competències per buidar la resta d’administracions perifèriques.

dice que porcentualmente la deuda sea pequeña no quiere decir que no haya 
que tomar medidas contra ella. Puntualiza que económicamente el Ayuntamiento d
Vilassar de Dalt está saliendo adelante gracias a las ayudas del gobierno

pel que fa als serveis, vol puntualitzar que els serveis de la brigada 
prestant amb gestió directa. 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i un vot en contra de la regidora del PP.

L’alcalde diu que s’ha de votar la urgència de la següent moció i també s’ha de votar la 
urgència d’una proposta d’acord sobre el suport a la campanya de recollida de signatures 
“signa un vot per la independència”. 

Explica que el punt número 5 de l’ordre del dia que presenta la CUP, es va tractar a la 
Comissió Informativa, però que la CUP no està present en aquesta comissió. Diu que a la 

rmativa van sortir un conjunt d’aportacions dels grups que la CUP ha recollit 

A continuació es vota la urgència de les dues mocions i s’aprova per 12 vots a favor dels 
regidors del GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i un vot en contra de la regi

Proposta d'acord que presenta la CUP Vilassar de Dalt , i els grups que es vulgui 
afegir, davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca.

llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu: 
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Comenta que es vulnera la competència de la Generalitat i dels ajuntaments reforçant 
diputacions, que és un òrgan que el parlament de Catalunya ha aprovat per amplia majoria 

raspassin les competències a la Generalitat i a Consells 

Insisteix que es tracta d’una centralització del poder polític de l’Estat Espanyol. 

diu que són falses i vol recordar que els 
projectes de Viserma s’aprovaven per unanimitat inclòs el vot del representant de la CEV. 

Puntualitza que s’externalitzen serveis per què hi ha congelació de partides des de Madrid i 
llorant aquest servei la única formula en aquest moment és la 

Demana el màxim consens i que no s’utilitzin arguments fora de lloc per fer maranya 

diu que han dit el que pensen i a l’igual que OXV creuen que és una 
recentralització de les competències per buidar la resta d’administracions perifèriques. 

dice que porcentualmente la deuda sea pequeña no quiere decir que no haya 
el Ayuntamiento de 

Vilassar de Dalt está saliendo adelante gracias a las ayudas del gobierno. 

de la brigada es continuen 

12 vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i un vot en contra de la regidora del PP. 

L’alcalde diu que s’ha de votar la urgència de la següent moció i també s’ha de votar la 
ya de recollida de signatures 

Explica que el punt número 5 de l’ordre del dia que presenta la CUP, es va tractar a la 
Comissió Informativa, però que la CUP no està present en aquesta comissió. Diu que a la 

rmativa van sortir un conjunt d’aportacions dels grups que la CUP ha recollit 

A continuació es vota la urgència de les dues mocions i s’aprova per 12 vots a favor dels 
regidors del GEVD, OXV, ERC, PSC, CIU i CEV i un vot en contra de la regidora del  PP. 

Proposta d'acord que presenta la CUP Vilassar de Dalt , i els grups que es vulgui 
afegir, davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca. 
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Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Assumpte: Proposta d’acord
vulguin afegir, davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca

Relació de fets 

Recentment, amb la presentació per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya del " Pla d'Homogeneïtzació a les vies de peatge C
reiniciant el debat i la possible execució de canvis en l
d' intervencions damunt el territori. 

Les mobilitzacions de la ciutadania, organitzades per la coordinadora Preservem el 
Maresme, amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van suposar un abans i 
un després en els plantejaments dels projectes que afectaven la comarca. El compromís 
polític adoptat per determinades forces polítiques va acabar de capgirar el projecte dels 
laterals i dels accessos a Mataró nord. El diàleg amb la ciutadania organitzada es va 
reprendre i continua donant fruits de consens davant temes tan transcendents com la 
mobilitat sostenible i la preservació del nostre territori. 

Les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen en primer lloc 
per la gestió pública de la C
una nova planificació que acabi amb l'actual dualitat de la xarxa que durant tantes dècades 
ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb efectes ambientals i econòmics. 

La potenciació decidida del transport públic (autobús i ferrocarril) ha de ser prioritària i 
només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l'administració podrà planificar 
i regular en termes de sostenibilitat i al servei d'uns interessos públics contr
interessos econòmics d'Abertis. 

Cal, per tant, un nou consens que permeti establir un marc de debat que possibiliti una 
planificació pública i lliure de les hipoteques territorials que implica la gestió privada de la 
xarxa viària al Maresme. A
la reconversió de la C-32 i l'actual N
col·lectiu competitiu amb el vehicle privat. 

És per aquests motius que la Candidatura d’Unitat Popular
Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents: 

Proposta d’acord  

1. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt fa pública la seva oposició a qualsevol perllongament 
de l'actual concessió a Abertis de la gestió de la C
fonamental per tal de fer possible una nova planificació que superi l'actua
xarxa viària que durant tantes dècades ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb greus 
efectes ambientals i econòmics. 

2. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt opta per la potenciació decidida del transport públic 
(autobús) i instarà al Consell Comarcal a crear una taula per treballar
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Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000029 

d’acord que presenta la CUP Vilassar de Dalt, i els grups que es 
davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca

Recentment, amb la presentació per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya del " Pla d'Homogeneïtzació a les vies de peatge C
reiniciant el debat i la possible execució de canvis en la gestió de la mobilitat acompanyats 
d' intervencions damunt el territori.  

Les mobilitzacions de la ciutadania, organitzades per la coordinadora Preservem el 
Maresme, amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van suposar un abans i 

és en els plantejaments dels projectes que afectaven la comarca. El compromís 
polític adoptat per determinades forces polítiques va acabar de capgirar el projecte dels 
laterals i dels accessos a Mataró nord. El diàleg amb la ciutadania organitzada es va 

prendre i continua donant fruits de consens davant temes tan transcendents com la 
mobilitat sostenible i la preservació del nostre territori.  

Les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen en primer lloc 
de la C-32, que acaba la seva concessió el 2017, per tal de fer possible 

una nova planificació que acabi amb l'actual dualitat de la xarxa que durant tantes dècades 
ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb efectes ambientals i econòmics. 

ció decidida del transport públic (autobús i ferrocarril) ha de ser prioritària i 
només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l'administració podrà planificar 
i regular en termes de sostenibilitat i al servei d'uns interessos públics contr
interessos econòmics d'Abertis.  

Cal, per tant, un nou consens que permeti establir un marc de debat que possibiliti una 
planificació pública i lliure de les hipoteques territorials que implica la gestió privada de la 
xarxa viària al Maresme. Alhora, cal impulsar una pla de mobilitat comarcal que impliqui 

32 i l'actual N-II amb intervencions que desenvolupin un transport 
col·lectiu competitiu amb el vehicle privat.  

És per aquests motius que la Candidatura d’Unitat Popular de Vilassar de Dalt proposa al 
Ple Municipal l’adopció dels ACORDS següents:  

1. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt fa pública la seva oposició a qualsevol perllongament 
de l'actual concessió a Abertis de la gestió de la C-32 que acaba el 2017, entenent que és 
fonamental per tal de fer possible una nova planificació que superi l'actua
xarxa viària que durant tantes dècades ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb greus 
efectes ambientals i econòmics.  

2. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt opta per la potenciació decidida del transport públic 
onsell Comarcal a crear una taula per treballar un Pla de Mobilitat 
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, i els grups que es 
davant els projectes de mobilitat que afecten Vilassar de Dalt i la Comarca. 

Recentment, amb la presentació per part de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya del " Pla d'Homogeneïtzació a les vies de peatge C-32" s'està 

a gestió de la mobilitat acompanyats 

Les mobilitzacions de la ciutadania, organitzades per la coordinadora Preservem el 
Maresme, amb el suport d'una vuitantena d'entitats de la comarca, van suposar un abans i 

és en els plantejaments dels projectes que afectaven la comarca. El compromís 
polític adoptat per determinades forces polítiques va acabar de capgirar el projecte dels 
laterals i dels accessos a Mataró nord. El diàleg amb la ciutadania organitzada es va 

prendre i continua donant fruits de consens davant temes tan transcendents com la 

Les diverses possibilitats de concreció de la mobilitat a la comarca passen en primer lloc 
32, que acaba la seva concessió el 2017, per tal de fer possible 

una nova planificació que acabi amb l'actual dualitat de la xarxa que durant tantes dècades 
ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb efectes ambientals i econòmics.  

ció decidida del transport públic (autobús i ferrocarril) ha de ser prioritària i 
només amb la fi de la concessió dels actuals peatges privats l'administració podrà planificar 
i regular en termes de sostenibilitat i al servei d'uns interessos públics contraposats als 

Cal, per tant, un nou consens que permeti establir un marc de debat que possibiliti una 
planificació pública i lliure de les hipoteques territorials que implica la gestió privada de la 

lhora, cal impulsar una pla de mobilitat comarcal que impliqui 
II amb intervencions que desenvolupin un transport 

de Vilassar de Dalt proposa al 

1. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt fa pública la seva oposició a qualsevol perllongament 
32 que acaba el 2017, entenent que és 

fonamental per tal de fer possible una nova planificació que superi l'actual dualitat de la 
xarxa viària que durant tantes dècades ha suposat greus perjudicis a la mobilitat amb greus 

2. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt opta per la potenciació decidida del transport públic 
un Pla de Mobilitat 
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Comarcal que impliqui la reconversió de la C
desenvolupin un transport col·lectiu competitiu amb el vehicle privat. 

3. L'Ajuntament de Vilassar de
de planificació locals, comarcals i nacionals per tal d'obtenir el consens ciutadà i polític 
necessari per concretar projectes de tanta transcendència per al futur de la vila i de la 
comarca.  

4. L'Ajuntament de Vilassar de Da
de l'Estat per d’accelerar les actuacions proposades en aquesta Declaració. 

 
L’alcalde li dona la paraula al representant de la CUP, Sr. Enric Miralles.
 

El Sr. Miralles primerament agraeix  el fet que es presenti la moció ja que des de la CUP 
pensen que és un tema d’importància i d’actualitat.

Comenta que la moció parla de crear un pla de mobilitat a nivell comarcal que tingui una 
visió de futur, que englobi 
constantment per tot aquest conjunt de peticions i que la Generalitat no té en compte a 
l’hora de fer inversions. 

Manifesta que la CUP fa d’altaveu de les lluites que diferents entitats de
defensen i afegeix que la moció no és seva sinó d’unes quantes entitats.

Diu que es demana una reconversió de la C
ja que està amortitzada i la concessió amb Abertis l’únic que fa és que els din
recapten estiguin en mans d’una empresa privada. També demana la reconversió de la N
II. 

Demanen que aquesta privatització s’anul·li i s’aposti per una gestió pública del servei i es 
potencií tant des de l’Ajuntament com de la comarca un model d
sigui competitiu amb el transport privat.

Pel que fa a la pèrdua de l’autobús Vilassar de Dalt 
l’estació) diu que l’únic que fa és afectar al ciutadà en la seva mobilitat diària i afegeix que 
s’ha de potenciar el transport públic.

Referent a la pujada de les tarifes del transport públic diu que hi ha hagut mobilitzacions a 
la comarca el darrer mes i que l’Ajuntament s’hauria d’implicar en aquestes lluites per què 
en el fons van en benefici dels se

Comenta que serà el Consell Comarcal qui farà el Pla però ja es veurà si es tirarà endavant 
per què està governat per qui està governat.

Demana el màxim consens possible.

 

El Sr. Solà diu que CIU va demanar que es canviessin els punts segon i

Diu que entenen que el tema de mobilitat territorial afecta el municipi de Vilassar de Dalt 
però creuen que ha de ser el Consell Comarcal el que ha de liderar aquest debat.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Comarcal que impliqui la reconversió de la C-32 i l'actual N-II amb intervencions que 
desenvolupin un transport col·lectiu competitiu amb el vehicle privat.  

3. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt potenciarà la participació ciutadana en els organismes 
de planificació locals, comarcals i nacionals per tal d'obtenir el consens ciutadà i polític 
necessari per concretar projectes de tanta transcendència per al futur de la vila i de la 

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt instarà la Generalitat, el Consell Comarcal i el Govern 
de l'Estat per d’accelerar les actuacions proposades en aquesta Declaració. 

L’alcalde li dona la paraula al representant de la CUP, Sr. Enric Miralles.

primerament agraeix  el fet que es presenti la moció ja que des de la CUP 
pensen que és un tema d’importància i d’actualitat. 

Comenta que la moció parla de crear un pla de mobilitat a nivell comarcal que tingui una 
visió de futur, que englobi l’opinió de tota la ciutadania i del conjunt d’entitats que lluiten 
constantment per tot aquest conjunt de peticions i que la Generalitat no té en compte a 

Manifesta que la CUP fa d’altaveu de les lluites que diferents entitats de
defensen i afegeix que la moció no és seva sinó d’unes quantes entitats. 

Diu que es demana una reconversió de la C-32, fent que sigui una autopista lliure de peatge 
ja que està amortitzada i la concessió amb Abertis l’únic que fa és que els din
recapten estiguin en mans d’una empresa privada. També demana la reconversió de la N

Demanen que aquesta privatització s’anul·li i s’aposti per una gestió pública del servei i es 
potencií tant des de l’Ajuntament com de la comarca un model de transport públic que 
sigui competitiu amb el transport privat. 

Pel que fa a la pèrdua de l’autobús Vilassar de Dalt - Premià de Mar (connexió directa amb 
l’estació) diu que l’únic que fa és afectar al ciutadà en la seva mobilitat diària i afegeix que 

a de potenciar el transport públic. 

Referent a la pujada de les tarifes del transport públic diu que hi ha hagut mobilitzacions a 
la comarca el darrer mes i que l’Ajuntament s’hauria d’implicar en aquestes lluites per què 
en el fons van en benefici dels seus ciutadans. 

Comenta que serà el Consell Comarcal qui farà el Pla però ja es veurà si es tirarà endavant 
per què està governat per qui està governat. 

Demana el màxim consens possible. 

diu que CIU va demanar que es canviessin els punts segon i tercer de la moció.

Diu que entenen que el tema de mobilitat territorial afecta el municipi de Vilassar de Dalt 
però creuen que ha de ser el Consell Comarcal el que ha de liderar aquest debat.
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II amb intervencions que 

Dalt potenciarà la participació ciutadana en els organismes 
de planificació locals, comarcals i nacionals per tal d'obtenir el consens ciutadà i polític 
necessari per concretar projectes de tanta transcendència per al futur de la vila i de la 

, el Consell Comarcal i el Govern 
de l'Estat per d’accelerar les actuacions proposades en aquesta Declaració.  

L’alcalde li dona la paraula al representant de la CUP, Sr. Enric Miralles. 

primerament agraeix  el fet que es presenti la moció ja que des de la CUP 

Comenta que la moció parla de crear un pla de mobilitat a nivell comarcal que tingui una 
l’opinió de tota la ciutadania i del conjunt d’entitats que lluiten 

constantment per tot aquest conjunt de peticions i que la Generalitat no té en compte a 

Manifesta que la CUP fa d’altaveu de les lluites que diferents entitats de la comarca 
 

32, fent que sigui una autopista lliure de peatge 
ja que està amortitzada i la concessió amb Abertis l’únic que fa és que els diners que es 
recapten estiguin en mans d’una empresa privada. També demana la reconversió de la N-

Demanen que aquesta privatització s’anul·li i s’aposti per una gestió pública del servei i es 
e transport públic que 

Premià de Mar (connexió directa amb 
l’estació) diu que l’únic que fa és afectar al ciutadà en la seva mobilitat diària i afegeix que 

Referent a la pujada de les tarifes del transport públic diu que hi ha hagut mobilitzacions a 
la comarca el darrer mes i que l’Ajuntament s’hauria d’implicar en aquestes lluites per què 

Comenta que serà el Consell Comarcal qui farà el Pla però ja es veurà si es tirarà endavant 

tercer de la moció. 

Diu que entenen que el tema de mobilitat territorial afecta el municipi de Vilassar de Dalt 
però creuen que ha de ser el Consell Comarcal el que ha de liderar aquest debat. 
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Comenta que ja que s’ha parlat d’un pla d’homogeneïtzació creu
gent de Vilassar de Dalt sàpiga de què s’està parlant  i és que al mes d’octubre el govern va 
impulsar aquest Pla que es tradueix a Vilassar de Dalt en el tram Montgat
reducció del 10 % dels peatges per equiparar
kilòmetre de via de peatge. 

A part, diu que el que es plantejava és un programa d’actuacions de 100 milions d’euros 
fins al 2017, pagats per les concessionàries,  entre elles la millora de la connectivitat de 
Mataró Nord, la variant de Vall de Gata a Arenys de Mar o la reducció de l’impacta acústic 
a tota la franja d’autopistes.

Afegeix que creien en l’obligació de revertir part dels beneficis generats per la mobilitat 
del vehicle privat en polítiques de transport 
establint al voltant d’uns 3 milions d’euros aprox. Anuals, a part de la gratuïtat del peatge 
per aquestes empreses. 

A continuació vol recordar que el 29 de novembre passat es va constituir novament la 
Comissió de Mobilitat del Maresme amb representants de tots els partits polítics, en 
representació comarcal,  la CUP inclosa i que el primer punt que hi va haver a aquesta 
comissió va ser reclamar que a partir del 2021, data que finalitza la concessió, no al 2017 
com diu la moció, finalitzi el peatge.

Afegeix que és des del Maresme d’on s’han de plantejar les inversions que arribin de les 
administracions superiors i que no cal una nova taula, sinó que  a la Comissió de Mobilitat 
ja hi entitats com la coordinadora “Prese

Insisteix que si no es canvien els punts segon i tercer de la moció no poden donar el seu 
suport i afegeix que no es pot instar al Consell Comarcal a fer el que ja va fer fa dos mesos 
així que  s’abstindran. 

 

El Sr. Lorca diu que quan la 
semblar molt bé, ja que no és la primera vegada que es parla al Ple que la C
ser una autopista no de peatge i que sigui una via d’interconnexió de les diferents 
poblacions del Maresme. 

Comenta que al llarg dels darrers anys, s’ha trobat alguna excusa per poder allargar la 
concessió d’aquests peatges però  que s’ha d’expressar el rebuig per qualsevol altra 
perllongació. 

Pel que fa al punt que diu que des de l’Ajuntament s’ha potenciat l’
contesta que sí, tot i que a conseqüència de la situació econòmica, s’ha suprimit  la línea C
31 (Vilassar de Dalt-Premià de Mar estació).

Afegeix que Vilassar de Dalt, conjuntament amb Mataró és la única població del Baix 
Maresme que té un autobús directa a Barcelona i que per tant sí que es potencia aquest 
mitjà de transport. 

Diu que des de que es va prescindir de la línea C
que es va constituir  per part de la ciutadania reclamant un millor tr
pogués millorar o amplificar aquest transport que ja es tenia (C
estudi de mobilitat i es va demanar per part de l’ajuntament de Vilassar de Dalt a la 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Comenta que ja que s’ha parlat d’un pla d’homogeneïtzació creu que és convenient que la 
gent de Vilassar de Dalt sàpiga de què s’està parlant  i és que al mes d’octubre el govern va 
impulsar aquest Pla que es tradueix a Vilassar de Dalt en el tram Montgat
reducció del 10 % dels peatges per equiparar-ho territorialment a tot Catalunya el preu del 

 

A part, diu que el que es plantejava és un programa d’actuacions de 100 milions d’euros 
fins al 2017, pagats per les concessionàries,  entre elles la millora de la connectivitat de 

ró Nord, la variant de Vall de Gata a Arenys de Mar o la reducció de l’impacta acústic 
a tota la franja d’autopistes. 

Afegeix que creien en l’obligació de revertir part dels beneficis generats per la mobilitat 
del vehicle privat en polítiques de transport públic mitjançant un cànon, que s’estava 
establint al voltant d’uns 3 milions d’euros aprox. Anuals, a part de la gratuïtat del peatge 

A continuació vol recordar que el 29 de novembre passat es va constituir novament la 
obilitat del Maresme amb representants de tots els partits polítics, en 

representació comarcal,  la CUP inclosa i que el primer punt que hi va haver a aquesta 
comissió va ser reclamar que a partir del 2021, data que finalitza la concessió, no al 2017 

iu la moció, finalitzi el peatge. 

Afegeix que és des del Maresme d’on s’han de plantejar les inversions que arribin de les 
administracions superiors i que no cal una nova taula, sinó que  a la Comissió de Mobilitat 
ja hi entitats com la coordinadora “Preserveu el Maresme”. 

Insisteix que si no es canvien els punts segon i tercer de la moció no poden donar el seu 
suport i afegeix que no es pot instar al Consell Comarcal a fer el que ja va fer fa dos mesos 

diu que quan la CUP va plantejar presentar aquesta moció, al govern li va 
semblar molt bé, ja que no és la primera vegada que es parla al Ple que la C
ser una autopista no de peatge i que sigui una via d’interconnexió de les diferents 

Comenta que al llarg dels darrers anys, s’ha trobat alguna excusa per poder allargar la 
concessió d’aquests peatges però  que s’ha d’expressar el rebuig per qualsevol altra 

Pel que fa al punt que diu que des de l’Ajuntament s’ha potenciat l’ús del transport públic, 
contesta que sí, tot i que a conseqüència de la situació econòmica, s’ha suprimit  la línea C

Premià de Mar estació). 

Afegeix que Vilassar de Dalt, conjuntament amb Mataró és la única població del Baix 
que té un autobús directa a Barcelona i que per tant sí que es potencia aquest 

Diu que des de que es va prescindir de la línea C-31 i amb converses amb la plataforma 
que es va constituir  per part de la ciutadania reclamant un millor tr
pogués millorar o amplificar aquest transport que ja es tenia (C-30), es va plantejar fer un 
estudi de mobilitat i es va demanar per part de l’ajuntament de Vilassar de Dalt a la 
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que és convenient que la 
gent de Vilassar de Dalt sàpiga de què s’està parlant  i és que al mes d’octubre el govern va 
impulsar aquest Pla que es tradueix a Vilassar de Dalt en el tram Montgat-Mataró a una 

erritorialment a tot Catalunya el preu del 

A part, diu que el que es plantejava és un programa d’actuacions de 100 milions d’euros 
fins al 2017, pagats per les concessionàries,  entre elles la millora de la connectivitat de 

ró Nord, la variant de Vall de Gata a Arenys de Mar o la reducció de l’impacta acústic 

Afegeix que creien en l’obligació de revertir part dels beneficis generats per la mobilitat 
públic mitjançant un cànon, que s’estava 

establint al voltant d’uns 3 milions d’euros aprox. Anuals, a part de la gratuïtat del peatge 

A continuació vol recordar que el 29 de novembre passat es va constituir novament la 
obilitat del Maresme amb representants de tots els partits polítics, en 

representació comarcal,  la CUP inclosa i que el primer punt que hi va haver a aquesta 
comissió va ser reclamar que a partir del 2021, data que finalitza la concessió, no al 2017 

Afegeix que és des del Maresme d’on s’han de plantejar les inversions que arribin de les 
administracions superiors i que no cal una nova taula, sinó que  a la Comissió de Mobilitat 

Insisteix que si no es canvien els punts segon i tercer de la moció no poden donar el seu 
suport i afegeix que no es pot instar al Consell Comarcal a fer el que ja va fer fa dos mesos 

CUP va plantejar presentar aquesta moció, al govern li va 
semblar molt bé, ja que no és la primera vegada que es parla al Ple que la C-32 tendeixi a 
ser una autopista no de peatge i que sigui una via d’interconnexió de les diferents 

Comenta que al llarg dels darrers anys, s’ha trobat alguna excusa per poder allargar la 
concessió d’aquests peatges però  que s’ha d’expressar el rebuig per qualsevol altra 

ús del transport públic, 
contesta que sí, tot i que a conseqüència de la situació econòmica, s’ha suprimit  la línea C-

Afegeix que Vilassar de Dalt, conjuntament amb Mataró és la única població del Baix 
que té un autobús directa a Barcelona i que per tant sí que es potencia aquest 

31 i amb converses amb la plataforma 
que es va constituir  per part de la ciutadania reclamant un millor transport públic que 

30), es va plantejar fer un 
estudi de mobilitat i es va demanar per part de l’ajuntament de Vilassar de Dalt a la 
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Direcció general de Transports de la Generalitat que press
és la que té la concessió d’aquest servei, per què dugués a terme aquest estudi.

Manifesta que es va enviar aquest escrit a la DGPT, a Sarbús i s’està pendent de la resposta 
a la petició que se’ls va fer.

Insisteix en que l’equip de govern sí defensa aquest transport públic, malgrat s’hagi hagut 
de suprimir aquesta línea que es tenia des de feia molts anys.

Puntualitza que es potenciarà la participació ciutadana  i que prova d’això és que s’ha 
constituït el Consell de la Vila i tots els consells sectorials que l’envolten de cara a fer que 
tota la ciutadania de Vilassar de Dalt, tingui participació en les decisions que es prenen al 
poble. 

 

El Sr. Cusidó diu que s’han afegit com a grup municipal a la moció com ja van manifes
prèviament, atès que s’ha modificat l’errada que hi havia a l’ interpretació de l’escrit.

Manifesta que com a grup estan d’acord en no allargar la concessió d’Abertis de la C
conversió de la C-32 en via d’accés a tots els municipis substituint l
del transport públic tot i que malauradament s’ha patit aquesta retallada a Vilassar de Dalt.

 

La Sra. Julià dice que no está en desacuerdo con esta moción y añade que ya en el 2010, 
en el Partido Popular de la comarca, se llevó a
eliminación de los peajes para los habitantes del Maresme cuando se movieran entre 
municipios. 

Anuncia que no votará en contra ya que le parece adecuado pedir la eliminación de los 
peajes de Abertis en la comarca.

 

El Sr. Yelo diu que al Consell Comarcal hi està governant des
i ERC i que suposa que la CUP es referi

Pel que fa a la mobilitat de 2009, ERC va presentar al Ple una moció que es va aprovar que 
parlava dels laterals de l’autopista i d’un estudi de mobilitat. Diu que aquest estudi 
detectava que la N-II es podia traspassar amb la gratuïtat a l’autopista i que no hi hauria un 
problema de trànsit per posar els laterals i també es parlava de la gratuïtat de manera 
gradual pels habitats del Maresme.

Afegeix que de manera immediata s’hauria de demanar la gratuïtat pels habitants dels 
pobles que diàriament han d’agafar l’autopista per anar a treballar i prioritzar el transport 
públic. 

Comenta que s’estava plantejant la possibil
pogut a conseqüència de la difícil economia de la Generalitat i també per què a Madrid hi 
ha unes autopistes desdoblades amb les quals Abertis ha de rebre uns diners de l’estat i 
com que aquestes autopistes no
diners a través de les concessions.

Diu que dóna totalment suport a la moció i que no s’ha d’esperar al 2012, sinó que ha de 
ser de forma immediata. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Direcció general de Transports de la Generalitat que pressionés a l’empresa de Sarbus, que 
és la que té la concessió d’aquest servei, per què dugués a terme aquest estudi.

Manifesta que es va enviar aquest escrit a la DGPT, a Sarbús i s’està pendent de la resposta 
a la petició que se’ls va fer. 

’equip de govern sí defensa aquest transport públic, malgrat s’hagi hagut 
de suprimir aquesta línea que es tenia des de feia molts anys. 

Puntualitza que es potenciarà la participació ciutadana  i que prova d’això és que s’ha 
Vila i tots els consells sectorials que l’envolten de cara a fer que 

tota la ciutadania de Vilassar de Dalt, tingui participació en les decisions que es prenen al 

diu que s’han afegit com a grup municipal a la moció com ja van manifes
prèviament, atès que s’ha modificat l’errada que hi havia a l’ interpretació de l’escrit.

Manifesta que com a grup estan d’acord en no allargar la concessió d’Abertis de la C
32 en via d’accés a tots els municipis substituint la N-

del transport públic tot i que malauradament s’ha patit aquesta retallada a Vilassar de Dalt.

dice que no está en desacuerdo con esta moción y añade que ya en el 2010, 
en el Partido Popular de la comarca, se llevó a cabo una campaña en la que se pedía la 

de los peajes para los habitantes del Maresme cuando se movieran entre 

Anuncia que no votará en contra ya que le parece adecuado pedir la eliminación de los 
peajes de Abertis en la comarca. 

diu que al Consell Comarcal hi està governant des de principis d’any CIU, PSC 
que suposa que la CUP es referia a CIU i PP. 

Pel que fa a la mobilitat de 2009, ERC va presentar al Ple una moció que es va aprovar que 
e l’autopista i d’un estudi de mobilitat. Diu que aquest estudi 

II es podia traspassar amb la gratuïtat a l’autopista i que no hi hauria un 
problema de trànsit per posar els laterals i també es parlava de la gratuïtat de manera 

els habitats del Maresme. 

Afegeix que de manera immediata s’hauria de demanar la gratuïtat pels habitants dels 
pobles que diàriament han d’agafar l’autopista per anar a treballar i prioritzar el transport 

Comenta que s’estava plantejant la possibilitat de rescatar l’autopista, però que no s’ha 
pogut a conseqüència de la difícil economia de la Generalitat i també per què a Madrid hi 
ha unes autopistes desdoblades amb les quals Abertis ha de rebre uns diners de l’estat i 
com que aquestes autopistes no recapten el que s’esperava, Abertis ha de seguir recollint 
diners a través de les concessions. 

Diu que dóna totalment suport a la moció i que no s’ha d’esperar al 2012, sinó que ha de 
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ionés a l’empresa de Sarbus, que 
és la que té la concessió d’aquest servei, per què dugués a terme aquest estudi. 

Manifesta que es va enviar aquest escrit a la DGPT, a Sarbús i s’està pendent de la resposta 

’equip de govern sí defensa aquest transport públic, malgrat s’hagi hagut 

Puntualitza que es potenciarà la participació ciutadana  i que prova d’això és que s’ha 
Vila i tots els consells sectorials que l’envolten de cara a fer que 

tota la ciutadania de Vilassar de Dalt, tingui participació en les decisions que es prenen al 

diu que s’han afegit com a grup municipal a la moció com ja van manifestar 
prèviament, atès que s’ha modificat l’errada que hi havia a l’ interpretació de l’escrit. 

Manifesta que com a grup estan d’acord en no allargar la concessió d’Abertis de la C-32, la 
-II i a la potenciació 

del transport públic tot i que malauradament s’ha patit aquesta retallada a Vilassar de Dalt. 

dice que no está en desacuerdo con esta moción y añade que ya en el 2010, 
cabo una campaña en la que se pedía la 

de los peajes para los habitantes del Maresme cuando se movieran entre 

Anuncia que no votará en contra ya que le parece adecuado pedir la eliminación de los 

de principis d’any CIU, PSC 

Pel que fa a la mobilitat de 2009, ERC va presentar al Ple una moció que es va aprovar que 
e l’autopista i d’un estudi de mobilitat. Diu que aquest estudi 

II es podia traspassar amb la gratuïtat a l’autopista i que no hi hauria un 
problema de trànsit per posar els laterals i també es parlava de la gratuïtat de manera 

Afegeix que de manera immediata s’hauria de demanar la gratuïtat pels habitants dels 
pobles que diàriament han d’agafar l’autopista per anar a treballar i prioritzar el transport 

itat de rescatar l’autopista, però que no s’ha 
pogut a conseqüència de la difícil economia de la Generalitat i també per què a Madrid hi 
ha unes autopistes desdoblades amb les quals Abertis ha de rebre uns diners de l’estat i 

recapten el que s’esperava, Abertis ha de seguir recollint 

Diu que dóna totalment suport a la moció i que no s’ha d’esperar al 2012, sinó que ha de 
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El Sr. Adell anuncia que donarà suport a la mo
bàsic. 

Puntualitza que el problema que pot generar la gratuïtat de l’autopista C

• Acumulació de circulació provinent de la part de Girona, atès que els estudis que 
s’havien fet ho preveien

• El transport públic que es vol potenciar, necessita vies per circular com l’autopista.

 

Comenta que l’autopista hauria de ser gratuïta per la comarca del Maresme i no pels que 
venen de fora. 

 

El Sr. Miralles celebra que la majoria de grups donin suport a la mo
Consell Comarcal està treballant tot aquest tema, tinguin en compte realment, la plataforma 
“Preservem el Maresme” i a les diferents entitats, encara que no se les convidi  a aquest 
debat.  

Pel que fa a la participació ciutadana diu 
Comarcal i que hauria de poder debatre’s  a cada municipi.

Creuen que manca un punt d’element vinculant de les decisions que es prenen als consells 
per tal que aquestes no acabin sent a benefici dels equips de g

Manifesta que si la gestió pública dels peatges es dugués a terme amb fermesa es tindrien 
més recursos per dedicar al transport públic, més control ciutadà cap a les administracions, 
més transparència i segurament molta més capacitat de decidir taxe
del transport públic. 

 

El Sr. Solà pregunta si es modifica el punt dos i tres de la moció.

 

El Sr. Miralles diu que es manté la proposta tal i com està.

L’alcalde vol puntualitzar que la línea C
d’enfortiment del transport públic.

Comenta que des del seu punt de vista, la potenciació del transport públic, la cultura del 
transport públic i fins i tot en termes de Vilassar de Dalt l’entendre el territori més des de la 
perspectiva del vianant, són elements importantíssims i que s’hauria de marcar un espai 
públic diferent al que es té, que està excessivament colonitzat pel vehicle privat i per tant 
privatitza espai públic, però que estant d’acord amb aquesta filosofia creu que per una 
qüestió de respecte vers els ciutadans que no poden usar la línea C
una abstenció raonada i crítica.

Manifesta que està d’acord amb la filosofia que expressa la proposta d’acord i que així 
constarà en acta i que li agradaria treballar en aques
qüestió conjuntural són els que són i s’ha d’assumir quan es prenen decisions malgrat no 
estiguin a la línea que es vol desenvolupar.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

anuncia que donarà suport a la moció ja que creu que el transport públic és 

Puntualitza que el problema que pot generar la gratuïtat de l’autopista C

Acumulació de circulació provinent de la part de Girona, atès que els estudis que 
s’havien fet ho preveien.  

ransport públic que es vol potenciar, necessita vies per circular com l’autopista.

Comenta que l’autopista hauria de ser gratuïta per la comarca del Maresme i no pels que 

celebra que la majoria de grups donin suport a la moció i espera que si el 
Consell Comarcal està treballant tot aquest tema, tinguin en compte realment, la plataforma 
“Preservem el Maresme” i a les diferents entitats, encara que no se les convidi  a aquest 

Pel que fa a la participació ciutadana diu que no es pot reduir amb un debat al Consell 
Comarcal i que hauria de poder debatre’s  a cada municipi. 

Creuen que manca un punt d’element vinculant de les decisions que es prenen als consells 
per tal que aquestes no acabin sent a benefici dels equips de govern. 

Manifesta que si la gestió pública dels peatges es dugués a terme amb fermesa es tindrien 
més recursos per dedicar al transport públic, més control ciutadà cap a les administracions, 
més transparència i segurament molta més capacitat de decidir taxes sobre preus públics 

pregunta si es modifica el punt dos i tres de la moció. 

es manté la proposta tal i com està. 

L’alcalde vol puntualitzar que la línea C-31 ja no hi és i que això no és una 
d’enfortiment del transport públic. 

Comenta que des del seu punt de vista, la potenciació del transport públic, la cultura del 
transport públic i fins i tot en termes de Vilassar de Dalt l’entendre el territori més des de la 

t, són elements importantíssims i que s’hauria de marcar un espai 
públic diferent al que es té, que està excessivament colonitzat pel vehicle privat i per tant 
privatitza espai públic, però que estant d’acord amb aquesta filosofia creu que per una 

de respecte vers els ciutadans que no poden usar la línea C-31, anuncia que farà 
una abstenció raonada i crítica. 

Manifesta que està d’acord amb la filosofia que expressa la proposta d’acord i que així 
constarà en acta i que li agradaria treballar en aquesta línea, però els fets pel que fa a una 
qüestió conjuntural són els que són i s’ha d’assumir quan es prenen decisions malgrat no 
estiguin a la línea que es vol desenvolupar. 
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ció ja que creu que el transport públic és 

Puntualitza que el problema que pot generar la gratuïtat de l’autopista C-32  és el següent: 

Acumulació de circulació provinent de la part de Girona, atès que els estudis que 

ransport públic que es vol potenciar, necessita vies per circular com l’autopista. 

Comenta que l’autopista hauria de ser gratuïta per la comarca del Maresme i no pels que 

ció i espera que si el 
Consell Comarcal està treballant tot aquest tema, tinguin en compte realment, la plataforma 
“Preservem el Maresme” i a les diferents entitats, encara que no se les convidi  a aquest 

que no es pot reduir amb un debat al Consell 

Creuen que manca un punt d’element vinculant de les decisions que es prenen als consells 

Manifesta que si la gestió pública dels peatges es dugués a terme amb fermesa es tindrien 
més recursos per dedicar al transport públic, més control ciutadà cap a les administracions, 

s sobre preus públics 

31 ja no hi és i que això no és una política 

Comenta que des del seu punt de vista, la potenciació del transport públic, la cultura del 
transport públic i fins i tot en termes de Vilassar de Dalt l’entendre el territori més des de la 

t, són elements importantíssims i que s’hauria de marcar un espai 
públic diferent al que es té, que està excessivament colonitzat pel vehicle privat i per tant 
privatitza espai públic, però que estant d’acord amb aquesta filosofia creu que per una 

31, anuncia que farà 

Manifesta que està d’acord amb la filosofia que expressa la proposta d’acord i que així 
ta línea, però els fets pel que fa a una 

qüestió conjuntural són els que són i s’ha d’assumir quan es prenen decisions malgrat no 
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Agraeix la participació a la CUP i la possibilitat que brinda el Ple de presentar
que creguin necessàries sempre que ho desitgin.

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 9 vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC,CEV i PP i 4 abstencions de l’alcalde i de CIU. 
 
 
 
6.- Moció de suport a la campanya d
independència.". 
 
 
L’alcalde recorda que ja s’ha votat la urgència per tractar la moció i afegeix que es tracta 
de sumar-se a una campanya de captació de suports per poder decidir políticament el futur 
del país, amb una proposta d’acord que implica que l’Ajuntament cedeixi o habiliti un 
espai públic per a la recollida de signatures.
 

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

 

Moció presentada per: Equip de govern

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIE

Assumpte: Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la 
independència.  
 

Relació de fets 

Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al 
nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma 
més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10
darrera expressió de l’estratègia resistenciali
Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la 
voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat 
d’Europa. I de fer-ho democràticamen
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012,
les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional
fixat l’imprescindible full de ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè 
el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer
ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense 
pròrrogues possibles. 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per
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Agraeix la participació a la CUP i la possibilitat que brinda el Ple de presentar
que creguin necessàries sempre que ho desitgin. 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 9 vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC,CEV i PP i 4 abstencions de l’alcalde i de CIU. 

Moció de suport a la campanya de recollida de signatures "Signa un vot per la 

L’alcalde recorda que ja s’ha votat la urgència per tractar la moció i afegeix que es tracta 
se a una campanya de captació de suports per poder decidir políticament el futur 

s, amb una proposta d’acord que implica que l’Ajuntament cedeixi o habiliti un 
espai públic per a la recollida de signatures. 

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

Equip de govern  

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PROS2014000031 

Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la 

Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al 
en la seva fase final i decisiva. 

Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma 
més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10
darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-

S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la 
voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat 

ho democràticament. 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012,

Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional
fixat l’imprescindible full de ruta institucional. 

doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè 
el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer

e aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense 

Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC 
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Agraeix la participació a la CUP i la possibilitat que brinda el Ple de presentar les mocions 

A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 9 vots a favor dels regidors del 
GEVD, OXV, ERC, PSC,CEV i PP i 4 abstencions de l’alcalde i de CIU.  

e recollida de signatures "Signa un vot per la 

L’alcalde recorda que ja s’ha votat la urgència per tractar la moció i afegeix que es tracta 
se a una campanya de captació de suports per poder decidir políticament el futur 

s, amb una proposta d’acord que implica que l’Ajuntament cedeixi o habiliti un 

Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “Signa un vot per la 

Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al 

Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma 
més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la 

-S del 2012 i la Via 
S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la culminació de la 

voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en un nou estat 

En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes 

Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, 
Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la Transició Nacional– n’han 

doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè 
el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-

e aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense 

Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
això, l’AMI i l’ANC 
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mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat 
de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 
organitzar conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 
de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de 
petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i 
pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica 
d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
En conseqüència, es proposa al Ple que, recollint la voluntat popular, adopti els acords 
següents: 

Proposta d’acords 

1.  Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per 
la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 
 

2.  Autoritzar espais a la via pública (Pl. de la Vila i davant del poliesportiu, per 
facilitar la recollida de signatures.

 
3.  Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la 

campanya ‘Signa un vot per la 
 

4.  Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència.
 
 
L’alcalde fa notar que la moció hauria d’haver
en què s’ha de donar compte.
 
El Sr. Solà comenta que possiblement no
signatures es podria fer a la plaça.
 
Intervé un representant de l’ANC que es troba entre el públic i explica que la idea és fer la 
recollida de signatures en dos stands: el dissabte posar un davant de 
cap a la zona del CAP i el diumenge, posar un a la plaça i un altre davant del poliesportiu.
 
El Sr. Cusidó també manifesta que està d’acord amb la  moció.
 
La Sra. Julià diu amb ironia que este es un tema superurgente, básico para el 
funcionamiento de Vilassar.
Declara que no està a favor de la moció.
 
El Sr. Adell manifesta que davant la situació que està creant aquest govern que ho havia de 
solucionar tot, i que la societat està sota nivells de pobresa que semblaven oblidats, els 
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mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat 
de llurs objectius fundacionals. 
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 

na gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 
de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de 
petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i 

cés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica 
d’aquesta demanda popular. 
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticame
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.

ia, es proposa al Ple que, recollint la voluntat popular, adopti els acords 

Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per 
la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 

Autoritzar espais a la via pública (Pl. de la Vila i davant del poliesportiu, per 
facilitar la recollida de signatures. 

Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la 
campanya ‘Signa un vot per la independència’. 

Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència.

L’alcalde fa notar que la moció hauria d’haver-se tractar al final, un cop tractats els punts 
en què s’ha de donar compte. 

comenta que possiblement no seria ni necessari el vestíbul i que la recollida de 
signatures es podria fer a la plaça. 

Intervé un representant de l’ANC que es troba entre el públic i explica que la idea és fer la 
recollida de signatures en dos stands: el dissabte posar un davant de l’Ajuntament i un altre 
cap a la zona del CAP i el diumenge, posar un a la plaça i un altre davant del poliesportiu.

també manifesta que està d’acord amb la  moció. 

diu amb ironia que este es un tema superurgente, básico para el 
funcionamiento de Vilassar. 
Declara que no està a favor de la moció. 

manifesta que davant la situació que està creant aquest govern que ho havia de 
solucionar tot, i que la societat està sota nivells de pobresa que semblaven oblidats, els 
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mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la complementarietat 

Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat 
na gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 

de març de 2014. La jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de 
petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i 

cés, així com fer divulgació mediàtica de la importància estratègica 

A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als 
los democràticament i 

reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. 

ia, es proposa al Ple que, recollint la voluntat popular, adopti els acords 

Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per 
la independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. 

Autoritzar espais a la via pública (Pl. de la Vila i davant del poliesportiu, per 

Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la 

Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència. 

se tractar al final, un cop tractats els punts 

seria ni necessari el vestíbul i que la recollida de 

Intervé un representant de l’ANC que es troba entre el públic i explica que la idea és fer la 
l’Ajuntament i un altre 

cap a la zona del CAP i el diumenge, posar un a la plaça i un altre davant del poliesportiu. 

diu amb ironia que este es un tema superurgente, básico para el 

manifesta que davant la situació que està creant aquest govern que ho havia de 
solucionar tot, i que la societat està sota nivells de pobresa que semblaven oblidats, els 
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preocupa que es presentin resolucions per animar a la població en campanyes 
independentistes. 
 
Diu que ells estan pel diàleg, per conviure junts, pel federalisme, per millorar relacions de 
la nació catalana i l’estat espanyol.
Planteja que els hagués agradat una moció que estigués a favor del diàleg i que es demanés 
que els governs s’asseiessin a parlar.
Anuncia que s’abstindrà a la votació.
 
L’alcalde sotmet la moció a votació, amb les modificacions que s’han esmentat respecte a 
quins són els espais que s’utilitzaran per recollir signatures,  i s’aprova amb onze vots a 
favor dels regidors del GEVD, CIU, OXV, CEV i ERC, una abstenció del regidor del PSC 
i un vot en contra de la regidora del PP.
 
 
 
7.- Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust a 31 de desembre de 
2013. 
 
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de segu
desembre de 2013, que figurava a l’expedient del Ple.
 
 
8.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013.
 
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al qua
trimestre de 2013, que figurava a l’expedient del Ple.
 
 
9.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
 
A continuació es dóna compte dels decrets 
ordinària del mes de febrer que van
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar.  
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preocupa que es presentin resolucions per animar a la població en campanyes 

Diu que ells estan pel diàleg, per conviure junts, pel federalisme, per millorar relacions de 
la nació catalana i l’estat espanyol. 
Planteja que els hagués agradat una moció que estigués a favor del diàleg i que es demanés 

essin a parlar. 
Anuncia que s’abstindrà a la votació. 

L’alcalde sotmet la moció a votació, amb les modificacions que s’han esmentat respecte a 
quins són els espais que s’utilitzaran per recollir signatures,  i s’aprova amb onze vots a 

del GEVD, CIU, OXV, CEV i ERC, una abstenció del regidor del PSC 
i un vot en contra de la regidora del PP. 

Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust a 31 de desembre de 

L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de seguiment del Pla d’Ajust a 31 de 
desembre de 2013, que figurava a l’expedient del Ple. 

Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013.

L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al qua
trimestre de 2013, que figurava a l’expedient del Ple. 

Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

s dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
de febrer que van del número D2014AJUN000059 al D2014AJUN000169 

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

23/01/2014 Al·legacions denúncia de trànsit.
23/01/2014 Al·legació denúncia de trànsit. 

23/01/2014 Recurs reposició denúncia expt.P130734291

23/01/2014 Al.legació denúncia expt. P130744498

23/01/2014 Conveni prova pilot URBAN DOG

23/01/2014 Acord incoació expts. segons relació

23/01/2014 Acord incoació expts. segons relació 14001341

23/01/2014 Anul·lacio Decret D2014AJUN000007 .

23/01/2014 Acord incoació expts. segons relació núm. 

14002338 
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preocupa que es presentin resolucions per animar a la població en campanyes 

Diu que ells estan pel diàleg, per conviure junts, pel federalisme, per millorar relacions de 

Planteja que els hagués agradat una moció que estigués a favor del diàleg i que es demanés 

L’alcalde sotmet la moció a votació, amb les modificacions que s’han esmentat respecte a 
quins són els espais que s’utilitzaran per recollir signatures,  i s’aprova amb onze vots a 

del GEVD, CIU, OXV, CEV i ERC, una abstenció del regidor del PSC 

Donar compte de l'informe de seguiment del Pla d'Ajust a 31 de desembre de 

iment del Pla d’Ajust a 31 de 

Donar compte de l'informe de morositat corresponent al quart trimestre de 2013. 

L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al quart 

dictats des de la darrera sessió 
D2014AJUN000169 la 

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

Al·legacions denúncia de trànsit. 
 

Recurs reposició denúncia expt.P130734291 

Al.legació denúncia expt. P130744498 

Conveni prova pilot URBAN DOG 

Acord incoació expts. segons relació 14000540 

Acord incoació expts. segons relació 14001341 

Anul·lacio Decret D2014AJUN000007 . 

Acord incoació expts. segons relació núm. 
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23/01/2014 Acord incoació expts. segons relació núm. 

14003385 

23/01/2014 Continuïtat de la jornada reduïda per guarda legal 

d'un infant menor de 6 anys. 

23/01/2014 Acceptació de renúncia de la concessió demanial 

de l'explotació dels serveis de Restau-rant-Bar del Casal de la Gent 

Gran de Can Rafart. 
23/01/2014 Licitació parades festa Major de Sants Martirs 
2014. 
24/01/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

despeses del centre de suport solidari. 

24/01/2014 Anul·lació decret D2013AJUN001224.

24/01/2014 Operacions No Pressupostàries

24/01/2014 Anul·lació decret D2013AJUN001223.

24/01/2014 Anul·lació Decret D2013AJUN001225.

24/01/2014 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

procediment 598/2013. 

24/01/2014 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

procediment 596/2013. 

24/01/2014 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

procediment 607/2013. 

24/01/2014 Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

recurs contenciós administratiu 185/2013 B1 procediment abreujat.
27/01/2014 Aprovar la relació I00822 d'ingressos.
27/01/2014 Aprovar la relació I00823 de despeses.

27/01/2014 Aprovació de l'expedient de contractació de 

concessió demanial, del Plec de clàusules econòmiques i 

administratives paritculars , i licitació de la concessió demanial de 

l'explotació dels serveis de Restaurant-Bar de l'Equipament de Can 

Rafart. 
27/01/2014 Aprovar la relació I00824 d'operacions no 
pressupostàries. 
27/01/2014 Aprovar la relació I00825 d'operacions no

pressupostàries. 

27/01/2014 Cessió material per Jornada de Portes Obertes als 

pares, el dia 08/02/2014. 

27/01/2014 Expedient TR201401 de devolució d'ofici de la 

tresoreria municipal. 

28/01/2014 Llicència d'obres menors per eliminar rajoles de 

paret i enguixar-les al c/ Joan Oliver - Pere IV, 9. 

28/01/2014 Llicència d'obres menors per tancament de 

corredera del pati a l'habitatge del carrer Rafael Casanova, 

24.1r.esqu. 
28/01/2014 Llicència d'obres menors per substitució de vallat al 
c/ Montcabrer, 5. 
28/01/2014 Llicència d'obres menors per canvi de rajoles de la 
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cord incoació expts. segons relació núm. 

Continuïtat de la jornada reduïda per guarda legal 

Acceptació de renúncia de la concessió demanial 

Bar del Casal de la Gent 

Licitació parades festa Major de Sants Martirs 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Anul·lació decret D2013AJUN001224. 

Operacions No Pressupostàries 

Anul·lació decret D2013AJUN001223. 

D2013AJUN001225. 

Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

d'advocat per la direcció lletrada del 

Designació d'advocat per la direcció lletrada del 

recurs contenciós administratiu 185/2013 B1 procediment abreujat. 
22 d'ingressos. 

Aprovar la relació I00823 de despeses. 

Aprovació de l'expedient de contractació de 

concessió demanial, del Plec de clàusules econòmiques i 

la concessió demanial de 

Bar de l'Equipament de Can 

Aprovar la relació I00824 d'operacions no 

Aprovar la relació I00825 d'operacions no 

Cessió material per Jornada de Portes Obertes als 

Expedient TR201401 de devolució d'ofici de la 

d'obres menors per eliminar rajoles de 

 

Llicència d'obres menors per tancament de 

corredera del pati a l'habitatge del carrer Rafael Casanova, 

Llicència d'obres menors per substitució de vallat al 

Llicència d'obres menors per canvi de rajoles de la 
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cuina del c/ Mestre Enric Morera, 38 

28/01/2014 Llicència d'obres menors per can

d'habitació al c/ de la Pau, 25. 

28/01/2014 Llicència d'obres menors per reprarar i arrebossar 

badalot d'escala i trasllat de comptador al carrer de la Pau núm.16.
28/01/2014 Llicència d'obres menors per canvi d
col·locació de tapa de ferro culat en el registre al c/ Del Sol, 8
28/01/2014 Aprovar la relació I00816 d'operacions de 
despeses. 

28/01/2014 Resolució de  procediment sancionador derivat 

d'una infracció de l'Ordenança municipal sobre la proteccio de la 

convivència ciutadana i prevenció d'actuacions antisocials.
28/01/2014 Inici procediment expedient responsabilitat 
patrimonial. 
29/01/2014 Delegació de funcions alcaldia

29/01/2014 Aprovació de plans especials de pagament 

sol.licitats per l'exercici 2014. 

29/01/2014 Expedient P2013 de devolució d'ofici de la 

tresoreria municipal. 

29/01/2014 Aprovar la relació I00826 de despeses.

29/01/2014 Aprovacio conveni Firra d'antiguïtats i brocanters

29/01/2014 Aprovar la relació I00827 de despeses.

29/01/2014 Aprovar la relació I00828 d'operacions no 

pressupostàries. 

30/01/2014 Sol.licitud de lliurament de documentació en 

expedient reservat. 

30/01/2014 Inadmissió a tràmit petició mesures cautelars 

procés selectiu 3 agents policia local 

30/01/2014 Sol·licitud de préstec de consum.

31/01/2014 Constitució i designació membres Comissió Cívica.

31/01/2014 V calçotada diabòlica a la plaça de la Vila dia 

9/3/2014 

31/01/2014 Llicència d'obres per obertura de cala per substituir 

escomesa de gas al carrer de la Sort núm.4. 

31/01/2014 Llicència d'obres per obertura de cala per substituir 

escomesa de gas al carrer de Sant Miquel , 5-7. 

31/01/2014 Llicència d'obres per obertura de cala per substituir 

escomesa de gas al carrer de la Quintana núm.25.

31/01/2014 Llicència d'obres per obrir una cata per substituir 

una escomesa de gas al c/ Salvador Riera, 28. 

31/01/2014 Llicència d'obres per obrir una cata per substituir 

una escomesa de gas al c/ Salvador Riera, 8. 

31/01/2014 Llicència d'obres per obrir cata per substituir 

escomesa de gas al c/ Salvador Riera, 12. 

31/01/2014 Inadmissió a tràmit recurs d'alçada per presentació 

extemporània. 
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Llicència d'obres menors per canviar terra 

Llicència d'obres menors per reprarar i arrebossar 

badalot d'escala i trasllat de comptador al carrer de la Pau núm.16. 
Llicència d'obres menors per canvi de porta i 

col·locació de tapa de ferro culat en el registre al c/ Del Sol, 8 
Aprovar la relació I00816 d'operacions de 

Resolució de  procediment sancionador derivat 

enança municipal sobre la proteccio de la 

convivència ciutadana i prevenció d'actuacions antisocials. 
Inici procediment expedient responsabilitat 

 

Aprovació de plans especials de pagament 

Expedient P2013 de devolució d'ofici de la 

Aprovar la relació I00826 de despeses. 

Aprovacio conveni Firra d'antiguïtats i brocanters 

Aprovar la relació I00827 de despeses. 

Aprovar la relació I00828 d'operacions no 

Sol.licitud de lliurament de documentació en 

Inadmissió a tràmit petició mesures cautelars 

Sol·licitud de préstec de consum. 

Constitució i designació membres Comissió Cívica. 

V calçotada diabòlica a la plaça de la Vila dia 

Llicència d'obres per obertura de cala per substituir 

Llicència d'obres per obertura de cala per substituir 

 

Llicència d'obres per obertura de cala per substituir 

carrer de la Quintana núm.25. 

Llicència d'obres per obrir una cata per substituir 

Llicència d'obres per obrir una cata per substituir 

Llicència d'obres per obrir cata per substituir 

Inadmissió a tràmit recurs d'alçada per presentació 
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31/01/2014 Nomenament  del Sr. Vicenç Corbacho Sánchez 

funcionari de carrera de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
31/01/2014 Celebració de la Fira d'estocs el dia 02/03/2014. a 
la Plaça de la Vila des de les 08:00h fins les 15:00h.
31/01/2014 Aprovació del conveni de col·laboració entre 
SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
SAU i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la posta en marxa del 
Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc 
social. 
03/02/2014 Ordre d'execució solar c/ Ignasi de Bufalà, 11.
03/02/2014 Acord incoació expts segons relació 14004540

03/02/2014 Proposta sanció segons relació núm. 14002564

03/02/2014 Proposta incoació expts. segons relació 14001566

03/02/2014 Reclamació de responsabilitat patrimonial.

03/02/2014 Rua de carnestoltes el proper 28/2/2014.

05/02/2014 Aprovar la relació I00817 de despeses.

05/02/2014 Aprovar la relació I00831 d'operacions no 

pressupostàries. 

05/02/2014 Proposta incoació 9bis LSV segons relació 

13049036 

05/02/2014 Modificació  del pressupost de l' Ajuntament per 

transferència de crèdit entre partides. 

06/02/2014 Aprovació del Conveni de Col·laboració amb 

Difusions Maresme, SL, per fomentar con

Guiamaresme.cat. 
06/02/2014 Autorització serveis extraordinaris Gener 2014
06/02/2014 Assignació d'arma per l'Agent 046.

07/02/2014 Declaració de la retirada de l'oferta presentada per 

Climaespais Serveis Integrals d'Instal·lacions SL per manca de 

formalització del contracte de subministrament i ins

sistema de deshumectació d'aire de la Piscina Municipal; i nova 

adjudica 
10/02/2014 Prèstec de consum. 

10/02/2014 Designació nominal dels membres de la mesa de 

contractació de la licitació de la concessió demanial per a l'explotació 

dels serveis de Restaurant-Bar de l'equipament de Can Rafart.
10/02/2014 Delegació de la signatura en els formularis DL1, 
DL2, IMA i IFA dels cursos subvencions del SOC.

10/02/2014 Designació nominal dels membres de la mesa de 

contractació de la licitació de la concessió de la gestió integral del 

servei públic de cementiri municipal i serveis funera

Vilassar de Dalt. 

11/02/2014 Llicència d'obres per obrir rasa pe
carrer Manuel Moreno, 57. 
11/02/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar 

despeses del centre obert. 
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Nomenament  del Sr. Vicenç Corbacho Sánchez 

funcionari de carrera de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
Celebració de la Fira d'estocs el dia 02/03/2014. a 

la Plaça de la Vila des de les 08:00h fins les 15:00h. 
Aprovació del conveni de col·laboració entre 

SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, 
SAU i l'Ajuntament de Vilassar de Dalt, per a la posta en marxa del  
Fons de Solidaritat adreçat al col·lectiu de persones en risc d'exclusió 

Ordre d'execució solar c/ Ignasi de Bufalà, 11. 
Acord incoació expts segons relació 14004540 

Proposta sanció segons relació núm. 14002564 

Proposta incoació expts. segons relació 14001566 

Reclamació de responsabilitat patrimonial. 

Rua de carnestoltes el proper 28/2/2014. 

de despeses. 

Aprovar la relació I00831 d'operacions no 

Proposta incoació 9bis LSV segons relació 

Modificació  del pressupost de l' Ajuntament per 

Aprovació del Conveni de Col·laboració amb 

Difusions Maresme, SL, per fomentar con-juntament 

Autorització serveis extraordinaris Gener 2014 
Assignació d'arma per l'Agent 046. 

Declaració de la retirada de l'oferta presentada per 

Climaespais Serveis Integrals d'Instal·lacions SL per manca de 

formalització del contracte de subministrament i ins-tal·lació del 

sistema de deshumectació d'aire de la Piscina Municipal; i nova 

Designació nominal dels membres de la mesa de 

manial per a l'explotació 

Bar de l'equipament de Can Rafart. 
Delegació de la signatura en els formularis DL1, 

DL2, IMA i IFA dels cursos subvencions del SOC. 

nal dels membres de la mesa de 

contractació de la licitació de la concessió de la gestió integral del 

servei públic de cementiri municipal i serveis funera-ris municipals de 

Llicència d'obres per obrir rasa per reparar fuita 

Aprovar un pagament a justificar per finançar 
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11/02/2014 Que el proper dia 28/02/ tenen previst realitzar la 

rua de carnaval des de les 16 a les 17 hores per diversos carrers del 

poble. Sol.liciten que es tallin els carrers durant el dia i l'hora 

esmentats anteriorment. 
11/02/2014 Pèrgola de Can Rafart el dia 16/02/2014.

12/02/2014 Expedient 1 de modificació del

l'exercici de 2014 per generació de crèdit per l'adequació de la nau 

Can Mañe. 
12/02/2014 Llicència d'obres menors per eliminar humitats i 
fosasèptica, restauració de cel obert i reparació de peces de ceràmica 
de la façana del local al carrer Murillo núm.1. 
12/02/2014 Obres de reformes a la cambra de bany de la Riera 
Salvet, 23 entr. 1a. 

12/02/2014 Llicència d'obres menors per acondicionament de 

local 3 Riera de Targa cantonada Camí de Mataró
12/02/2014 Llicència d'obres menors complementària a la 
OMEN2012000085 del c/ Sant Miquel, 1. 

12/02/2014 Llicència d'obres menors per arreglar esquerdes de 

la façana de la part posterior de l'edifici del c/ Manuel 
12/02/2014 Llicència d'obres menors per demolició barra 
mostrador i treure ceràmiques al c/ Abat Oliba, 6.
12/02/2014 Resolució taxa llicència urbanística.

12/02/2014 La utilización el 13 de Febrero por la mañana hasta 

el medio dia del entorno del estanque de Can Rafart

el chorro de agua esté en funcionamiento durante la sesión 

fotográfica. Acceso a las furgonetas para la descarga aparcamiento
13/02/2014 Advertiment de caducitat inspecció final d'obra i 
devolució fiança llicència d'obres expt. 44/2005 
13/02/2014 Cessió de 200 cadires per diumenge 23/2/2014 per 

xerrada informativa jornada de portes obertes 

13/02/2014 Celebració de la Fira d'estocs el dia 02/03/2014. a 

la Plaça de la Vila des de les 08:00h fins les 15:00h.
13/02/2014 Llicència d'obres menors per adeqüació de garatge, 
reparació d'esquerdes i paviment en mal estat al c/ Gaudí, 1
13/02/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 
despeses de joventut. 
13/02/2014 Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

despeses del Carnestoltes 2014. 

14/02/2014 Llicència per tinença animal peri

14/02/2014 Aprovar la relació I835 d'operacions comptables.

17/02/2014 Inici d'un expedient per a la permuta d'un bé 

patrimonial. 

17/02/2014 Aprovar les devolucions d'ofici de l'expedient 

TR201402. 

17/02/2014 Modificació del pressupost de l'Ajuntament de 

Vilassar de Dalt per l'exercici 2014, per transferència de

partides. 
18/02/2014 Llicència d'obres per l'obertura de rasa per 
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Que el proper dia 28/02/ tenen previst realitzar la 

es 17 hores per diversos carrers del 

ol.liciten que es tallin els carrers durant el dia i l'hora 

Pèrgola de Can Rafart el dia 16/02/2014. 

Expedient 1 de modificació del pressupost de 

l'exercici de 2014 per generació de crèdit per l'adequació de la nau 

Llicència d'obres menors per eliminar humitats i 
fosasèptica, restauració de cel obert i reparació de peces de ceràmica 

Obres de reformes a la cambra de bany de la Riera 

Llicència d'obres menors per acondicionament de 

local 3 Riera de Targa cantonada Camí de Mataró 47 
Llicència d'obres menors complementària a la 

Llicència d'obres menors per arreglar esquerdes de 

la façana de la part posterior de l'edifici del c/ Manuel Moreno, 30 
Llicència d'obres menors per demolició barra 

mostrador i treure ceràmiques al c/ Abat Oliba, 6. 
Resolució taxa llicència urbanística. 

rero por la mañana hasta 

el medio dia del entorno del estanque de Can Rafart. Posibilidad que 

el chorro de agua esté en funcionamiento durante la sesión 

Acceso a las furgonetas para la descarga aparcamiento 
Advertiment de caducitat inspecció final d'obra i 

Cessió de 200 cadires per diumenge 23/2/2014 per 

ació de la Fira d'estocs el dia 02/03/2014. a 

la Plaça de la Vila des de les 08:00h fins les 15:00h. 
Llicència d'obres menors per adeqüació de garatge, 

reparació d'esquerdes i paviment en mal estat al c/ Gaudí, 1 
Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Aprovar un pagament a justificar per finançar les 

Llicència per tinença animal perillós 

Aprovar la relació I835 d'operacions comptables. 

Inici d'un expedient per a la permuta d'un bé 

Aprovar les devolucions d'ofici de l'expedient 

Modificació del pressupost de l'Ajuntament de 

Vilassar de Dalt per l'exercici 2014, per transferència de crèdit entre 

Llicència d'obres per l'obertura de rasa per 
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 D2014AJUN000163 

 D2014AJUN000164 

 D2014AJUN000165 

 
 D2014AJUN000166 

 D2014AJUN000167 

 D2014AJUN000168 

 D2014AJUN000169 

 

 

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes de febrer 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que 
consultar. 
 
 D2014MUSE000004 

 D2014MUSE000005 
 D2014MUSE000006 
 D2014MUSE000007 

 
 
A continuació es dóna compte dels decrets del Consorci del Teatre dictats des de la darrera 
sessió ordinària del mes 
D2014TEAT000005 la relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els 
regidors han pogut consultar. 
 

 

  

 D2014TEAT000003 
 D2014TEAT000004 
 D2014TEAT000005 

 
A continuació es dóna compte dels decrets de
ordinària del mes de febrer
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

instal·lació d'escomesa de gas al c/ Rafael Riera Prats, 15
18/02/2014 Aprovar dos pagaments a justificar per finançar 

despeses diverses d'informàtica. 

19/02/2014 Pròrroga comissió de serveis. 

19/02/2014 Declaració de la retirada de l'oferta presentada per 

Sogesa Instalaciones Integrales, SAU per impossibilitat per realitzar 

l'execució dels treballs de subministrament i instal·lació del sistema de 
deshumectació d'aire de la Piscina Municipal en el termini
20/02/2014 Ampliació de la Bestreta de Caixa Fixa pels Serveis 
Tècnics Municipals. 
20/02/2014 Llicència d'obres menors per reformes diverses al 

c/ Francesc i Benet Artigas, 2. 

20/02/2014 Llicència d'obres corresponent als treballs 

"Projecte executiu de la xarxa Comarcal de Banda Ampla del 

Maresme Fase I!. 
21/02/2014 Adopció de mesures cautelars davant la denúncia, 
per part d'un treballador, d'uns fets que podrien ser constitutius d'una 
situació s'assetjament en el lloc de treball. 

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
 que van del número D2014MUSE000004 al D2014MUSE000007

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

27/01/2014 Aprovar la relació I00145 d'operacions no 
pressupostàries. 
28/01/2014 Aprovar la relació I00143 de despeses.
28/01/2014 Aprovar la relació I00144 d'ingressos.
12/02/2014 Modificació 01 del pressupost del Museu Arxiu 
Municipal per l'exercici 2014. 

A continuació es dóna compte dels decrets del Consorci del Teatre dictats des de la darrera 
sessió ordinària del mes de febrer que van del número D20

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

 

28/01/2014 Aprovar la relació I00137 de despeses.
28/01/2014 Aprovar la relació I00139 d'ingressos.
28/01/2014 Aprovar la relació I00138 d'operacions no 
pressupostàries. 

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Emissora dictats des de la darrera sessió 
de febrer que van del número D2014EMIS000001 al D2014EMIS000004

relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
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gas al c/ Rafael Riera Prats, 15 
Aprovar dos pagaments a justificar per finançar 

 

l'oferta presentada per 

Sogesa Instalaciones Integrales, SAU per impossibilitat per realitzar 

l'execució dels treballs de subministrament i instal·lació del sistema de  
deshumectació d'aire de la Piscina Municipal en el termini 

Ampliació de la Bestreta de Caixa Fixa pels Serveis 

Llicència d'obres menors per reformes diverses al 

Llicència d'obres corresponent als treballs del 

"Projecte executiu de la xarxa Comarcal de Banda Ampla del 

Adopció de mesures cautelars davant la denúncia, 
per part d'un treballador, d'uns fets que podrien ser constitutius d'una 

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
D2014MUSE000007 la 

els regidors han pogut 

Aprovar la relació I00145 d'operacions no 

Aprovar la relació I00143 de despeses. 
Aprovar la relació I00144 d'ingressos. 
Modificació 01 del pressupost del Museu Arxiu 

A continuació es dóna compte dels decrets del Consorci del Teatre dictats des de la darrera 
D2014TEAT000003 al 

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

Aprovar la relació I00137 de despeses. 
139 d'ingressos. 

Aprovar la relació I00138 d'operacions no 

dictats des de la darrera sessió 
D2014EMIS000004 la 

relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
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 D2014EMIS000001 

 D2014EMIS000002 

 D2014EMIS000003 

 D2014EMIS000004 

 
 
 
10.- Precs i preguntes. 
 
 
Torn de precs 
 
El Sr. Solà  formula els precs següents:
 

1. Subvencions catàleg DIBA.
aquest any del catàleg, 
del camp de futbol. 
 

2. Promoció econòmica
Can Robinat, on està Viserma que van dir que havia de quedar reduïda a una 
mínima estructura, tenint en compte que en un Ple se li va encomanar la promoció 
econòmica. També f
físic de desenvolupament d’aquesta iniciativa i sobre quin cost econòmic pot 
suposar el llogar d’aquest espai. 
 

3. Decret 159/2014, relatiu a permuta de nau vella amb terreny a la Galbanya.
notar que hi ha un conveni de cessió temporal i a precari, i que semblava que ja 
estava resolt el tema. Comenta que els preocupa l’aspecte patrimonial o de domini 
públic. També diu que quan es va parlar del Pla d’Habitatge va preguntar sobre 
aquest tema. Afege
terminis de restricció no poden ser superiors a 2 anys. Com a prec demanen que 
s’informi sobre quina és la política d’habitatge públic que té l’equip de govern.
 

La Sra. Ninet respon en relació al
compte el temps transcorregut, no s’haurien d’haver produït aquests impactes i aquest 
resultat. Diu que el cautxú estava desgastat i que s’ha instat a l’empresa que el va instal·lar 
a solucionar el problema, però que acabarà per la via judicial. 
Informa que canviar la gespa suposaria un cost de 150.000 
moments. 
 
També diu que s’ha contactat amb el Diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona, per 
demanar-li ajuda. 
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13/02/2014 Aprovar les operacions de despesa de l'emissora 
municipal. 
19/02/2014 Aprovar les operacions de despesa de l'Emissora 
Municipal. 
19/02/2014 Aprovar les operacions no pressupostàries de 
l'Emissora Municipal. 
19/02/2014 Aprovar les operacions no pressupostàries de 
l'Emissora Municipal. 

formula els precs següents: 

Subvencions catàleg DIBA. Pregunta a la regidora d’esports què es pensa demanar 
aquest any del catàleg, i especialment, si té en compte l’estat de la gespa artificial 

 

Promoció econòmica. Pregunta al regidor d’economia, si aquest tema es trasllada a 
Can Robinat, on està Viserma que van dir que havia de quedar reduïda a una 
mínima estructura, tenint en compte que en un Ple se li va encomanar la promoció 
econòmica. També fa esment del conveni amb Tecnocampus, i pregunta per l’espai 
físic de desenvolupament d’aquesta iniciativa i sobre quin cost econòmic pot 
suposar el llogar d’aquest espai.  

/2014, relatiu a permuta de nau vella amb terreny a la Galbanya.
r que hi ha un conveni de cessió temporal i a precari, i que semblava que ja 

estava resolt el tema. Comenta que els preocupa l’aspecte patrimonial o de domini 
públic. També diu que quan es va parlar del Pla d’Habitatge va preguntar sobre 
aquest tema. Afegeix que en relació al POUM, l’HPO, segons l’article 288, els 
terminis de restricció no poden ser superiors a 2 anys. Com a prec demanen que 
s’informi sobre quina és la política d’habitatge públic que té l’equip de govern.

respon en relació al que s’ha comentat sobre la gespa diu que, tenint en 
compte el temps transcorregut, no s’haurien d’haver produït aquests impactes i aquest 
resultat. Diu que el cautxú estava desgastat i que s’ha instat a l’empresa que el va instal·lar 

ema, però que acabarà per la via judicial.  
Informa que canviar la gespa suposaria un cost de 150.000 € que és inassumible en aquest 

També diu que s’ha contactat amb el Diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona, per 
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Aprovar les operacions de despesa de l'emissora 

operacions de despesa de l'Emissora 

Aprovar les operacions no pressupostàries de 

Aprovar les operacions no pressupostàries de 

Pregunta a la regidora d’esports què es pensa demanar 
i especialment, si té en compte l’estat de la gespa artificial 

al regidor d’economia, si aquest tema es trasllada a 
Can Robinat, on està Viserma que van dir que havia de quedar reduïda a una 
mínima estructura, tenint en compte que en un Ple se li va encomanar la promoció 

a esment del conveni amb Tecnocampus, i pregunta per l’espai 
físic de desenvolupament d’aquesta iniciativa i sobre quin cost econòmic pot 

/2014, relatiu a permuta de nau vella amb terreny a la Galbanya. Fa 
r que hi ha un conveni de cessió temporal i a precari, i que semblava que ja 

estava resolt el tema. Comenta que els preocupa l’aspecte patrimonial o de domini 
públic. També diu que quan es va parlar del Pla d’Habitatge va preguntar sobre 

ix que en relació al POUM, l’HPO, segons l’article 288, els 
terminis de restricció no poden ser superiors a 2 anys. Com a prec demanen que 
s’informi sobre quina és la política d’habitatge públic que té l’equip de govern. 

que s’ha comentat sobre la gespa diu que, tenint en 
compte el temps transcorregut, no s’haurien d’haver produït aquests impactes i aquest 
resultat. Diu que el cautxú estava desgastat i que s’ha instat a l’empresa que el va instal·lar 

€ que és inassumible en aquest 

També diu que s’ha contactat amb el Diputat d’Esports de la Diputació de Barcelona, per 
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El Sr. Oliva explica que el tema del viver d’empreses està ben orientat, amb la 
col·laboració del Tecnocampus, que li està fent un projecte amb esperit de “cluster”.
 
Comenta que es podria arribar a un acord per utilitzar els espais de la primera planta de 
Can Robinat, i que el lloguer el pagarien els usuaris.
 
Planteja que el viver seria per tres anys i diu que la iniciativa va sorgir del Consell de 
Promoció Econòmica. 
 
El Sr. Lorca informa que s’ha fet una valoració de la nau vella i del terreny de la Galbanya,
i que es contempla en el conjunt de negociacions amb Bankia
dació en pagament. 
 
Respecte a la política d’habitatge diu que és la mateixa que han seguit sempre.
 
El Sr. Cusidó recorda que hi ha assumptes pendents:
 

• Respondre si s’ha elaborat l’informe de secretaria i intervenció 
Diputació, per aclarir responsabilitats, que varem demanar en el ple de novembre 
respecta a la restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer de la 
Sort, 30, i del mur de Can Silva.

• Diu que en aquest cas de Can Silva, 
de garantia a compte d’aquesta quantitat. 

 
El Sr. Cusidó formula els precs següents:
 

1. Pagament de l’1 % a tot el personal de l’Ajuntament.
que l’equip de govern no pensa pagar l’1% de les pagues endarrerides al personal 
laboral, la qual cosa és un greuge comparatiu que provoca una evolució diferent i 
injusta en l’àmbit del personal d’aquest Ajuntament, ja que el personal funcionari 
consolida l’augment en la seva nòmina en l’1% i els increments derivats de cada 
any i el personal laboral no, provocant una diferenciació salarial viva per a cada 
any i no pactada. Diu que si es parteix 
tot el personal, tant funcionari com laboral, té assignades unes retribucions iguals 
als seus llocs de treball fruit de passades valoracions, basades 
homogenis, i que cada
Afegeix que em el Pacte i Conveni 
personal, els seus drets i deures laborals, les condicions socials i econòmiques, etc... 
entre les quals estipula que ambdós percebran en quant a les pagues extraordinàries 
el que disposi l’administració de l’
que consideren que
només contempla avaluar el personal funcionari, sense entrar en el personal laboral, 
és incomplerta i que
els acords signats amb 
poder recórrer contra 
a aquest personal. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

explica que el tema del viver d’empreses està ben orientat, amb la 
col·laboració del Tecnocampus, que li està fent un projecte amb esperit de “cluster”.

Comenta que es podria arribar a un acord per utilitzar els espais de la primera planta de 
obinat, i que el lloguer el pagarien els usuaris. 

Planteja que el viver seria per tres anys i diu que la iniciativa va sorgir del Consell de 

informa que s’ha fet una valoració de la nau vella i del terreny de la Galbanya,
i que es contempla en el conjunt de negociacions amb Bankia, a la vista d’una possible 

Respecte a la política d’habitatge diu que és la mateixa que han seguit sempre.

recorda que hi ha assumptes pendents: 

’ha elaborat l’informe de secretaria i intervenció 
per aclarir responsabilitats, que varem demanar en el ple de novembre 

respecta a la restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer de la 
de Can Silva. 

n aquest cas de Can Silva, varen emanar també que s’executés els avals 
de garantia a compte d’aquesta quantitat.  

El Sr. Cusidó formula els precs següents:  

Pagament de l’1 % a tot el personal de l’Ajuntament. Comenta que s
que l’equip de govern no pensa pagar l’1% de les pagues endarrerides al personal 
laboral, la qual cosa és un greuge comparatiu que provoca una evolució diferent i 
injusta en l’àmbit del personal d’aquest Ajuntament, ja que el personal funcionari 
consolida l’augment en la seva nòmina en l’1% i els increments derivats de cada 
any i el personal laboral no, provocant una diferenciació salarial viva per a cada 

Diu que si es parteix de la situació inicial, s’ha de reconèixer que 
personal, tant funcionari com laboral, té assignades unes retribucions iguals 

als seus llocs de treball fruit de passades valoracions, basades 
, i que cada lloc de treball està valorat sense condició de règim jurídic

l Pacte i Conveni  també es recull la igualtat en la classificació del 
personal, els seus drets i deures laborals, les condicions socials i econòmiques, etc... 
entre les quals estipula que ambdós percebran en quant a les pagues extraordinàries 

l’administració de l’Estat per al seu personal. Per aquest motiu
que consideren que una Sentencia del Tribunal Contenciós Administratiu que 
només contempla avaluar el personal funcionari, sense entrar en el personal laboral, 

i que, en virtut de les negociacions de Pacte i Conveni conjuntes i 
els acords signats amb l’Ajuntament, aquesta sentencia ha d’obrir la via laboral per 

contra els efectes de la Sentencia, que provoca el greuge comparatiu 
a aquest personal. Com a prec demanen que l’Ajuntament permeti l’accés a la 
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explica que el tema del viver d’empreses està ben orientat, amb la 
col·laboració del Tecnocampus, que li està fent un projecte amb esperit de “cluster”. 

Comenta que es podria arribar a un acord per utilitzar els espais de la primera planta de 

Planteja que el viver seria per tres anys i diu que la iniciativa va sorgir del Consell de 

informa que s’ha fet una valoració de la nau vella i del terreny de la Galbanya, 
, a la vista d’una possible 

Respecte a la política d’habitatge diu que és la mateixa que han seguit sempre. 

’ha elaborat l’informe de secretaria i intervenció amb el suport de la 
per aclarir responsabilitats, que varem demanar en el ple de novembre 

respecta a la restitució de la infracció urbanística de l’habitatge del carrer de la 

emanar també que s’executés els avals 

Comenta que sembla ser 
que l’equip de govern no pensa pagar l’1% de les pagues endarrerides al personal 
laboral, la qual cosa és un greuge comparatiu que provoca una evolució diferent i 
injusta en l’àmbit del personal d’aquest Ajuntament, ja que el personal funcionari 
consolida l’augment en la seva nòmina en l’1% i els increments derivats de cada 
any i el personal laboral no, provocant una diferenciació salarial viva per a cada 

de la situació inicial, s’ha de reconèixer que 
personal, tant funcionari com laboral, té assignades unes retribucions iguals 

als seus llocs de treball fruit de passades valoracions, basades en criteris 
lloc de treball està valorat sense condició de règim jurídic. 

la igualtat en la classificació del 
personal, els seus drets i deures laborals, les condicions socials i econòmiques, etc... 
entre les quals estipula que ambdós percebran en quant a les pagues extraordinàries 

l seu personal. Per aquest motiu diu 
una Sentencia del Tribunal Contenciós Administratiu que 

només contempla avaluar el personal funcionari, sense entrar en el personal laboral, 
virtut de les negociacions de Pacte i Conveni conjuntes i 

ha d’obrir la via laboral per 
els efectes de la Sentencia, que provoca el greuge comparatiu 

que l’Ajuntament permeti l’accés a la 
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reclamació laboral del seu personal, tenint en compte la caducitat de la reclamació
en funció de la sentencia emesa pel personal funcionari, i que es resolgui aquest 
greuge.   

 
2. Rotonda de Can Nolla.

ja hi han topat almenys dos vehicles, per la tipologia de les roderes dels cotxes que 
han quedat en el parterre, i que s’ha malmès el rec de gota i les plantes decoratives, 
cosa que suposen que ha p
reflectant nocturna, una mancança que també s’estava produint durant el procés de 
les obres. Diu que el llum hauria d’estar en el centre de la rotondeta, i que aquesta 
hauria d’estar encerclada perimetralme
vegada que plogui la sorra del parterre anirà a parar a la carretera perquè no hi ha 
cap tipus de barrera de contenció. Manifesta la seva queixa per la manca de 
previsió,  per no reconèixer les errades i improvisar so
costant diners a les ciutadanes i ciutadans. Com a prec demanen que es repari el que 
han exposat i que es faci un replantejament per ampliar
realment una solució a la sortida de les urbanitzacions, a l’en
hoteler i de oci, un regulador del trànsit i també que inclogui  el carril de serveis per 
a les parades d’autobús

 
3. Reunió amb veïns de les Oliveres i la Granja

va tenir una reunió amb els veïns de les Oli
excel·lències del projecte hoteler i d’oci i la transformació del sector
sembla ser que alguns 
convocat per abans de començar les obres i no ara
problemes,  que l’alcalde es va enfadar amb algun 
fora de la reunió. Li demanen que expliqui què va passar i t
hauria d’entendre que fer un canvi viari, sense dir res, improvi
per on entren i surten els veïns i la ruta que han de fer per arribar a casa seva en la 
ziga-zaga de carrers i el tancament de l’entrada de sempre, no es la s
lògica per a la gent.
que és el que fa setmanes que est
que aquesta s’ampliï i 
Granja i que per altres actuacions
projecte.   

 
 
L’alcalde respon que sobre el tema de les responsabilitats tècniques s’ha demanat un 
informe a la Diputació de Barcelona
També explica que l’1% té dotació pressupostària i que la sentència només afecta al 
personal funcionari, tot i que pot ser qüestionable i políticament discutible.
 
 
El Sr. Cusidó diu que el personal laboral han d’anar per la via social.
 
Respecte a Can Nolla diu que les obres d’urbanització no s’han acabat i que han generat 
conflictivitat. Explica que la 
reduir la velocitat, i que les actuacions són susceptibles de revisar
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reclamació laboral del seu personal, tenint en compte la caducitat de la reclamació
entencia emesa pel personal funcionari, i que es resolgui aquest 

Rotonda de Can Nolla. Exposa que aquests dies a la famosa rotonda de Can Nolla 
ja hi han topat almenys dos vehicles, per la tipologia de les roderes dels cotxes que 
han quedat en el parterre, i que s’ha malmès el rec de gota i les plantes decoratives, 
cosa que suposen que ha passat per manca d’il·luminació i de senyalització 
reflectant nocturna, una mancança que també s’estava produint durant el procés de 
les obres. Diu que el llum hauria d’estar en el centre de la rotondeta, i que aquesta 
hauria d’estar encerclada perimetralment per reflectants. També diu que cada 
vegada que plogui la sorra del parterre anirà a parar a la carretera perquè no hi ha 
cap tipus de barrera de contenció. Manifesta la seva queixa per la manca de 
previsió,  per no reconèixer les errades i improvisar solucions barroeres que acaben 
costant diners a les ciutadanes i ciutadans. Com a prec demanen que es repari el que 
han exposat i que es faci un replantejament per ampliar-la de manera que sigui 
realment una solució a la sortida de les urbanitzacions, a l’en
hoteler i de oci, un regulador del trànsit i també que inclogui  el carril de serveis per 
a les parades d’autobús. 

Reunió amb veïns de les Oliveres i la Granja. Comenta que l’
va tenir una reunió amb els veïns de les Oliveres i la Granja i que els
excel·lències del projecte hoteler i d’oci i la transformació del sector

alguns veïns li van retreure que aquesta reunió 
abans de començar les obres i no ara, quan realment surten els 

lcalde es va enfadar amb algun d’ells i que fins
Li demanen que expliqui què va passar i t

hauria d’entendre que fer un canvi viari, sense dir res, improvisant a cada moment 
entren i surten els veïns i la ruta que han de fer per arribar a casa seva en la 

zaga de carrers i el tancament de l’entrada de sempre, no es la s
. Exposa que per al seu grup la solució rau en 

fa setmanes que estan proposant, i que per això demanem com a prec 
s’ampliï i que inclogui l’entrada i sortida dels veïns de les Oliveres i la 

i que per altres actuacions s’informi als veïns abans de porta

L’alcalde respon que sobre el tema de les responsabilitats tècniques s’ha demanat un 
informe a la Diputació de Barcelona.  
També explica que l’1% té dotació pressupostària i que la sentència només afecta al 

tot i que pot ser qüestionable i políticament discutible.

diu que el personal laboral han d’anar per la via social. 

Respecte a Can Nolla diu que les obres d’urbanització no s’han acabat i que han generat 
conflictivitat. Explica que la rotonda és petita però fa més amable el trànsit perquè s’ha de 
reduir la velocitat, i que les actuacions són susceptibles de revisar-se. 
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reclamació laboral del seu personal, tenint en compte la caducitat de la reclamació, 
entencia emesa pel personal funcionari, i que es resolgui aquest 

quests dies a la famosa rotonda de Can Nolla 
ja hi han topat almenys dos vehicles, per la tipologia de les roderes dels cotxes que 
han quedat en el parterre, i que s’ha malmès el rec de gota i les plantes decoratives, 

assat per manca d’il·luminació i de senyalització 
reflectant nocturna, una mancança que també s’estava produint durant el procés de 
les obres. Diu que el llum hauria d’estar en el centre de la rotondeta, i que aquesta 

nt per reflectants. També diu que cada 
vegada que plogui la sorra del parterre anirà a parar a la carretera perquè no hi ha 
cap tipus de barrera de contenció. Manifesta la seva queixa per la manca de 

lucions barroeres que acaben 
costant diners a les ciutadanes i ciutadans. Com a prec demanen que es repari el que 

la de manera que sigui 
realment una solució a la sortida de les urbanitzacions, a l’entrada al complex 
hoteler i de oci, un regulador del trànsit i també que inclogui  el carril de serveis per 

l’ alcalde recentment 
i que els va explicar les 

excel·lències del projecte hoteler i d’oci i la transformació del sector. Diu que 
veïns li van retreure que aquesta reunió hauria d’haver-se 

, quan realment surten els 
que fins i tot el volia fer 

Li demanen que expliqui què va passar i també li diuen que 
sant a cada moment 

entren i surten els veïns i la ruta que han de fer per arribar a casa seva en la 
zaga de carrers i el tancament de l’entrada de sempre, no es la solució mes 

la solució rau en una rotonda eficaç 
demanem com a prec 

inclogui l’entrada i sortida dels veïns de les Oliveres i la 
ïns abans de portar a terme cap 

L’alcalde respon que sobre el tema de les responsabilitats tècniques s’ha demanat un 

També explica que l’1% té dotació pressupostària i que la sentència només afecta al 
tot i que pot ser qüestionable i políticament discutible. 

Respecte a Can Nolla diu que les obres d’urbanització no s’han acabat i que han generat 
rotonda és petita però fa més amable el trànsit perquè s’ha de 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
Pel que fa a la reunió amb els veïns, contesta que no es va anar a cantar les excel·lències 
sinó a explicar el projecte, a escoltar i a dialogar i buscar una solució raonable.
 
Aclareix que es va enfadar per acusacions fora de lloc que no admetra vinguin d’on 
vinguin.  
 
 
Torn de preguntes. 
 
El Sr. Solà formula les preguntes següents:
 

1. Reglament Casal de la Gent Gran. 
ha unes despeses segons uns ingressos efectivament recaptats, uns preus públics 
aprovats per Junta de Govern Local, però que no hi ha cap acord de la Junta de 
Govern Local, ni cap justificació de la Junta del C
country, que s’estan duent a terme a Can Rafant, a preus de mercat, i que incideixen 
sobres altres privats que volen prestar aquests serveis.
 

2. Nova ubicació del mercat setmanal. 
comerç local, hi ha de 20 a 40 parades, i que es vol fer una nova licitació de 25 
parades. Respecte al Pla de dinamització comercial diu que no parla ni de Can 
Robinat, ni de Can Nolla, ni de Can Salvet. Preguntar què s’ha sol·licitat sobre 
aquest tema del catàleg de subvencions de la Diputació de Barcelona.
 

3. Licitació neteja. Insisteix en què cal una avaluació dels serveis. Comenta que amb 
la licitació de la neteja es va solucionar el problema que hi havia, però que hi ha 
noves irregularitats amb factures comp
aconseguit amb l’externalització. Diu que caldria saber quin és el cost total 
d’aquest servei de neteja.

 
La Sra. Ruhí contesta que les activitats estan comptabilitzades i que en relació a les classes 
de salsa i country, estan pendents de rebre la informació de part de la junta.
 
El Sr. Oliva explica que s’ha fet un nou concurs del mercat setmanal per omplir
parades noves que ofereixin productes que actualment no es venen allà.
 
En relació a les subvencions qu
una sobre paisatge visual de cartells, amb nous tòtems informatius. 
 
La Sra. Ninet respon que no pot informar sobre el cost real del servei de neteja perquè no 
té totes les dades, però que si s’h
això ha fet augmentar el cost.
 
 
El Sr. Cusidó formula les preguntes següents:
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Pel que fa a la reunió amb els veïns, contesta que no es va anar a cantar les excel·lències 
e, a escoltar i a dialogar i buscar una solució raonable.

Aclareix que es va enfadar per acusacions fora de lloc que no admetra vinguin d’on 

formula les preguntes següents: 

Reglament Casal de la Gent Gran. Planteja que al pressupost de l’Ajuntament hi 
ha unes despeses segons uns ingressos efectivament recaptats, uns preus públics 
aprovats per Junta de Govern Local, però que no hi ha cap acord de la Junta de 
Govern Local, ni cap justificació de la Junta del Casal per les classes de salsa o 
country, que s’estan duent a terme a Can Rafant, a preus de mercat, i que incideixen 
sobres altres privats que volen prestar aquests serveis.  

Nova ubicació del mercat setmanal. Comenta que de cara a la dinamització de 
rç local, hi ha de 20 a 40 parades, i que es vol fer una nova licitació de 25 

parades. Respecte al Pla de dinamització comercial diu que no parla ni de Can 
Robinat, ni de Can Nolla, ni de Can Salvet. Preguntar què s’ha sol·licitat sobre 

àleg de subvencions de la Diputació de Barcelona.

Insisteix en què cal una avaluació dels serveis. Comenta que amb 
la licitació de la neteja es va solucionar el problema que hi havia, però que hi ha 
noves irregularitats amb factures complementàries que supera el teòric
aconseguit amb l’externalització. Diu que caldria saber quin és el cost total 
d’aquest servei de neteja. 

contesta que les activitats estan comptabilitzades i que en relació a les classes 
ntry, estan pendents de rebre la informació de part de la junta.

explica que s’ha fet un nou concurs del mercat setmanal per omplir
parades noves que ofereixin productes que actualment no es venen allà. 

En relació a les subvencions que es volen demanar a la Diputació, explica que s’ha previst 
una sobre paisatge visual de cartells, amb nous tòtems informatius.  

respon que no pot informar sobre el cost real del servei de neteja perquè no 
té totes les dades, però que si s’ha incrementat la facturació és perquè s’han cobert baixes i 
això ha fet augmentar el cost. 

formula les preguntes següents: 
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Pel que fa a la reunió amb els veïns, contesta que no es va anar a cantar les excel·lències 
e, a escoltar i a dialogar i buscar una solució raonable. 

Aclareix que es va enfadar per acusacions fora de lloc que no admetra vinguin d’on 

al pressupost de l’Ajuntament hi 
ha unes despeses segons uns ingressos efectivament recaptats, uns preus públics 
aprovats per Junta de Govern Local, però que no hi ha cap acord de la Junta de 

asal per les classes de salsa o 
country, que s’estan duent a terme a Can Rafant, a preus de mercat, i que incideixen 

Comenta que de cara a la dinamització de 
rç local, hi ha de 20 a 40 parades, i que es vol fer una nova licitació de 25 

parades. Respecte al Pla de dinamització comercial diu que no parla ni de Can 
Robinat, ni de Can Nolla, ni de Can Salvet. Preguntar què s’ha sol·licitat sobre 

àleg de subvencions de la Diputació de Barcelona. 

Insisteix en què cal una avaluació dels serveis. Comenta que amb 
la licitació de la neteja es va solucionar el problema que hi havia, però que hi ha 

supera el teòric estalvi 
aconseguit amb l’externalització. Diu que caldria saber quin és el cost total 

contesta que les activitats estan comptabilitzades i que en relació a les classes 
ntry, estan pendents de rebre la informació de part de la junta. 

explica que s’ha fet un nou concurs del mercat setmanal per omplir-lo amb 
 

e es volen demanar a la Diputació, explica que s’ha previst 

respon que no pot informar sobre el cost real del servei de neteja perquè no 
a incrementat la facturació és perquè s’han cobert baixes i 
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1. Empreses de la licitació de la deshumectadora de la piscina. 
passa amb aquest tema perquè 

 
2. Servei de bar de Can Rafart. 

concessió demanial de l’explotació dels serveis de Restaurant
de Can Rafart, i fa notar que un cop més no s’ha arribat ni a l’any de contracte. 
Com a prec demanen que s’expliqui què passa amb l’explota
algú ha intentat esbrinar el fons de la qüestió, si hi ha hagut algun problema entre el 
concessionari i la gent del Casal perquè aquest marxés de sobte abans de la 
finalització del contracte i si hi ha solucions alternatives per no tor
cop més en el mateix parany. 
 

3. Classes de teatre a l’antiga capella de Can Rafart
de Can Rafart sembla ser que s’estan portant a terme classes de teatre d’una 
suposada Aula de Teatre de Can Rafart. Destaca qu
euros i que, un cop revisats els preus públics aprovats per l’Ajuntament, no han vist 
que s’hagi creat aquest preu, tot i que es tracta d’un equipament municipal. 
Demanen que s’aclareixi aquest tema, que s’expliqui en concepte
aquests diners, si s’han contractat professors, si s’ha llogat la sala i en tot cas com 
s’ha pogut fer sense un procediment públic, etc. Conclou que volen saber què, qui i 
com s’està gestionant aquest espai, per quin ús unes persones esta
diners.   

 
La Sra. Ruhí explica que abans el portava una persona contractada per l’Ajuntament i que 
ara fa de cuinera al Casal de Dia.
 
Afegeix que es va fer una primera licitació, que es va adjudicar a unes persones però que 
van haver de renunciar perquè no els sortien els números.
Respecte a la segona adjudicació diu que tampoc van aconseguir fer
només tenia gent dies puntuals i en caps de setmana, però que no els permetia viure.
 
Destaca que amb els nous plecs es prov
l’equipament i no només del Casal de la Gent Gran.
 
El Sr. Yelo comenta que l’Ajuntament cedeix l’espai perquè es programin classes, i que la 
relació es pot formalitzar amb un conveni.
 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret
la present acta. 
 
 
El secretari, 
 
 
 
 
Gustau Roca Priante 
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licitació de la deshumectadora de la piscina. 
passa amb aquest tema perquè les empreses s’hagin retirat.  

Servei de bar de Can Rafart. Comenta que han vist que es torna a licitar la 
concessió demanial de l’explotació dels serveis de Restaurant-Bar de l’equipament 
de Can Rafart, i fa notar que un cop més no s’ha arribat ni a l’any de contracte. 
Com a prec demanen que s’expliqui què passa amb l’explotació d’aquest bar, si 
algú ha intentat esbrinar el fons de la qüestió, si hi ha hagut algun problema entre el 
concessionari i la gent del Casal perquè aquest marxés de sobte abans de la 
finalització del contracte i si hi ha solucions alternatives per no tor
cop més en el mateix parany.  

Classes de teatre a l’antiga capella de Can Rafart. Planteja que
de Can Rafart sembla ser que s’estan portant a terme classes de teatre d’una 
suposada Aula de Teatre de Can Rafart. Destaca que els alumnes han de pagar 35 
euros i que, un cop revisats els preus públics aprovats per l’Ajuntament, no han vist 
que s’hagi creat aquest preu, tot i que es tracta d’un equipament municipal. 
Demanen que s’aclareixi aquest tema, que s’expliqui en concepte
aquests diners, si s’han contractat professors, si s’ha llogat la sala i en tot cas com 
s’ha pogut fer sense un procediment públic, etc. Conclou que volen saber què, qui i 
com s’està gestionant aquest espai, per quin ús unes persones esta

Sra. Ruhí explica que abans el portava una persona contractada per l’Ajuntament i que 
ara fa de cuinera al Casal de Dia. 

Afegeix que es va fer una primera licitació, que es va adjudicar a unes persones però que 
renunciar perquè no els sortien els números. 

Respecte a la segona adjudicació diu que tampoc van aconseguir fer-
només tenia gent dies puntuals i en caps de setmana, però que no els permetia viure.

Destaca que amb els nous plecs es prova de baixar el preu i que el bar sigui de tot 
l’equipament i no només del Casal de la Gent Gran. 

comenta que l’Ajuntament cedeix l’espai perquè es programin classes, i que la 
relació es pot formalitzar amb un conveni. 

actar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret

Vist-i-plau 
L’alcalde 

Xavier Godàs Pérez
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licitació de la deshumectadora de la piscina. Pregunten que què 

han vist que es torna a licitar la 
Bar de l’equipament 

de Can Rafart, i fa notar que un cop més no s’ha arribat ni a l’any de contracte. 
ció d’aquest bar, si 

algú ha intentat esbrinar el fons de la qüestió, si hi ha hagut algun problema entre el 
concessionari i la gent del Casal perquè aquest marxés de sobte abans de la 
finalització del contracte i si hi ha solucions alternatives per no tornar a caure un 

Planteja que a l’antiga capella 
de Can Rafart sembla ser que s’estan portant a terme classes de teatre d’una 

e els alumnes han de pagar 35 
euros i que, un cop revisats els preus públics aprovats per l’Ajuntament, no han vist 
que s’hagi creat aquest preu, tot i que es tracta d’un equipament municipal. 
Demanen que s’aclareixi aquest tema, que s’expliqui en concepte de què es paguen 
aquests diners, si s’han contractat professors, si s’ha llogat la sala i en tot cas com 
s’ha pogut fer sense un procediment públic, etc. Conclou que volen saber què, qui i 
com s’està gestionant aquest espai, per quin ús unes persones estan pagant uns 

Sra. Ruhí explica que abans el portava una persona contractada per l’Ajuntament i que 

Afegeix que es va fer una primera licitació, que es va adjudicar a unes persones però que 

-lo funcionar, i que 
només tenia gent dies puntuals i en caps de setmana, però que no els permetia viure. 

a de baixar el preu i que el bar sigui de tot 

comenta que l’Ajuntament cedeix l’espai perquè es programin classes, i que la 

actar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 

Xavier Godàs Pérez 
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