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Josep Carlos Babot
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Gemma Maria Martin-Moreno
Moreno Garcia
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Maria Angeles Bosch Mauri
Secretari:

Carles Casellas Ayén
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Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 22 de desembre de 2015 i de 25 de
febrer de 2016.
2. Informe anual de la Defensora de la Ciutadania.
3. Donar compte dels canvis produïts en el cartipàs.
4. Donar compte dee la signatura del conveni de col·laboració per a l'organització i
promoció del Festival Revelal'T
5. Canvi de representants en diferents òrgans col·legiats.
6. Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del procediment de verificació
d'habitatges buits.
7. Aprovació inicial del conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL per a
l'impuls d'una cooperativa municipal d'habitatge.
8. Resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord de Ple de 28 de gener de 2016
sobre l'encàrrec de gestió del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans a
l'empresa municipal VISERMA SLU
9. Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de circulació vehicles i vianants de Vilassar
de Dalt
10. Aprovació de la modificació provisional de l'Ordenança
l'Ordenança Fiscal número 7, relativa a la
Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i
les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors
poste
a l'inici de les activitats.
11. Moció del grup municipal socialista pel que fa als acords de la Conferència sobre el
canvi climàtic de París 2015
12. Moció de la CUP per la retirada d'honors a Felip VI i a tots els membres de la Casa
Real Espanyola.
13. Moció que presenta el grup municipal CUP Vilassar de Dalt per revisar i actualitzar el
Pla Municipal d'Igualtat de Gènere
14. Moció en defensa de les diputacions i en contra de la seva desaparició.
15. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
16. Precs i preguntes.
Desenvolupament de la sessió

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 22 de desembre de 2015 i de 25
de febrer de 2016.
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a introduir a l’acta de la sessió ordinària de 22
de desembre de 2016
016 i a la de 23 de febrer de 2016,
El Sr. Cusidó diu que a l’acta de 23 de febrer de 2016 té les esmenes següents:
-

A la pàgina 5, al paràgraf sisè, on diu:”tenen el dubte”, en comptes de “des de”,
hauria de dir “que es va plantejar a la Comissió.”
Al paràgraf següent a la línea 2, on comença gent que escolta des de casa s’hauria
d’afegir: “els plens per la ràdio”.
A la pàgina 14, al tercer paràgraf començant per baix, a la segona línea on diu:
d’una finca a Costers i si afecta a to”, manca una t, ja que
qu és tot.
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-

-

-

-

-

A la pàgina 15, a dalt de tot on diu: “el Sr. Cusidó diu que davant del dubte s’absté
en aquest punt i abandona la sala” , hauria de posar: “un cop el Sr. Cusidó
abandona la sala, el secretari llegeix la moció”.
A la pàgina 21, quan comença el punt número 5, falta fer constar que el Sr. Cusidó
es reincorpora a la sessió.
A la pàgina 22, al cinquè paràgraf, a la segona línea, on diu: “punts que s’haguessin
posat d’acord....” enlloc de “perquè” ha de dir “però que”.
A la mateixa pàgina, al cinquè paràgraf a la sisena línea, on diu: Viserma es
diferir” ha de dir “Viserma s’afegí”.
A la pàgina 21, cinc línees més avall o comença amb “fent” hauria de posar
“prestant” i a la mateixa línea al final on posa ”normativa que s‘està utilitzant” falta
afegir “estar adaptat a riscs laborals”.
Al paràgraf següent, al final, on diu: “incrementar els serveis i s’està fent això”
falta afegir “precisament”.
A la tercera línea començant per baix on posa “de manera laboral” ha de dir “en
règim laboral”.
A la pàgina 30,
0, al tercer paràgraf on diu:” no obstant això, que el conveni, ja” en
lloc de” ja” hauria de dir “que” i on diu : “el conveni que va ser retallat en el seu
moment, va ser retallat al 2010”. Afegeix que on diu que s’està donant un dia més
al personal, diu que no ho va dir que hauria de dir: “li diu a la regidora que a la
negociació que ha portat a terme li ham colat un dia més festiu a tot el personal”.
A la pàgina 39, al tercer paràgraf començant per baix, on hi posa “aquí”, s’ha de
treure i després del 20 %, en lloc d’aquí, hauria de dir. “que l’estimació que porta
l’equip de govern”.
A la tercera línea que comença per Ajuntament, falta afegir de 4.474.000 €.
A la pàgina 50, al paràgraf 9 començant per dalt, on diu al setembre diu que va dir,
en data 15 dee setembre.

L’alcalde sotmet les actes a aprovació i s’aproven per unanimitat.

2.- Informe anual de la Defensora de la Ciutadania.
L’alcalde diu que a la Comissió Informativa va comentar que si l’informe anual de la
defensora de la ciutadania no estava
estava a l’hora, és a dir dijous de la setmana passada, no
s’havia de presentar i per tant es retira del ple i anuncia que passarà al ple d’abril.
Afegeix que també es va estar comentant el fet de plantejar algun tipus de declaració o
moció pel que fa als atemptats
ptats que hi ha hagut per part de gihadisme.

El secretari pregunta si és una moció d’urgència que s’introdueix al ple en aquest moment
i si es vol procedir a votar i tractar-la.
tractar
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El Sr. Cusidó diu que es va quedar a la Comissió Informativa que es faria com
c
a moció.
L’alcalde diu que consti com a declaració i a continuació en fa lectura:
El Ple condemna sense pal·liatius tots els atemptats produïts pel gihadisme que colpeixen
innocents arreu del món. En les darreres setmanes les ciutats d’Istambul, Bamako, Ankara,
Brusel·les, Grand Bassam, Bagdad, Peshawar, Maiduguri, Mogadiscio, Alexandria,
Alexandri Adén i
Lahore han estat escenari dels atacs de la intransigència i l’obscurantisme. Centenars de
morts i ferits en són el resultat.
A banda de les polítiques de seguretat, el combat democràtic contra el gihadisme també
s’ha de fonamentar en polítiques d’inclusió social i educatives que generin societats
cohesionades i promoguin els valors de la solidaritat i la laïcitat. Els drets humans
universals estan per damunt de qualsevol creença religiosa o ideologia.
Reclamem a les democràcies europees que siguin
siguin conseqüents amb aquests valors i
procedeixin a desblocar l’acolliment de persones refugiades que es veuen obligades a fugir
dels seus països d’origen com a conseqüència de la violència indiscriminada desfermada
per estats, faccions de dubtosa legitimitat
legitimitat i el gihadisme de diferents orígens.
Puntualitza que aquesta és la declaració que els diferents grups municipals del ple refermen
al ple de Vilassar de Dalt el 31 de març de 2016.

3.- Donar compte dels canvis produïts en el cartipàs.

L’alcalde diu que el motiu del canvi és com a conseqüència d’haver aprovat el Pla
d’Actuació Municipal i pels mesos que han transcorregut de la configuració del govern a
l’estiu de 2015.
Explica que té tres criteris bàsics: compactar carteres, prioritzar i per tant treballar
treb
més
sistemàticament en allò que és fonamental al Pla d’Actuació Municipal i buscar més vies
de col·laboració politico-tècnica
tècnica a l’Ajuntament entre les diferent regidories i el personal
tècnic de la casa.
Comenta que hi ha tres aspectes fonamentals que
que tenen a veure amb aquesta compactació:
-

La importància que es dóna a la promoció econòmica vinculada al Pla Estratègic de
Turisme que té a veure com un element de prioritat i disponibilitat per poder
accentuar la feina en aquest sentit, en aquesta línea.

-

Vincular la cultura al paquet de participació i comunitat.

-

Homogeneïtzar pel conjunt de procediments administratius i gestió d’espais i
equipaments d’un sol referent. Afegeix que el procés de modernització que és una
tasca més aviat gris però molt important
important en termes de futur que pretenen donar a
terme en aquest mandat es puguin anar produint.
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4.- Donar compte de la signatura del conveni de col·laboració per a l'organització i
promoció del Festival Revelal'T.
El Sr. Morales diu que com ja se sap, perquè es va fer públic, l’Ajuntament ha signat un
conveni amb l’associació EspaiFoto per a la realització del Revela’T. Creuen positiu i
necessari que diversos debats, com aquest entorn a la política municipal d’esdeveniments,
es duguin a terme
erme de forma pública
públi i diàfana en el marc de l’òrgan de decisió que suposa el
Ple. Comenta que els hagué agradat passar-ho
passar ho pel ple anterior però llavors no va ser
possible.
Manifesta que ell Revela’T és la prioritat del govern en matèria d’esdeveniments de gran
format a Vilassar. Diu que és
é un compromís electoral d ela candidatura que conforma
l’equip de govern i un punt a desenvolupar del Pla d’Actuació Municipal. Afegeix que es
tracta d’un esdeveniment cultural d’alta qualitat, de referència fora de Vilassar – amb un
abast internacional -,, distingit. També diu que ess tracta d’un esdeveniment que fa una
aportació de singularitat. Puntualitza que enguany
nguany pren una nova dimensió, amb
l’estabilització dels seus espais expositius, el repte d’estar en marxa tres caps de setmana
seguits,
uits, i tot un seguit de novetats com la presentació del dia 20 de maig al Teatre la
Massa, amb la projecció d’un documental molt interessant, i l’stage d’artistes que es
produirà el primer cap de setmana. Per tant, continua dient que dins del conjunt
d’actuacions pel que fa als esdeveniments – i en el context d’aquest any amb més dificultat
pressupostària – implica que el Vilazari pren una dimensió més vilassarenca en clau de
patrimoni a partir d’una vessant més científica, didàctica
didà
i local i així
ixí doncs, es resituen els
esdeveniments
eveniments en el context actual.
Puntualitza que s’ha
’ha de dir clarament que l’Ajuntament no fa l’aportació
aportació econòmica que
voldria ja que es tenen unes eines i un pressupost
pressupost limitat, com és ben sabut i és
é per això
que el conjunt de l’aportació pública municipal al Revela’T es limita a la partida
pressupostària de 20.000 € ja habilitada i a la part corresponent de la partida destinada a
contractació de publicitat als mitjans de comunicació, que assoleix aproximadament 1500€.
15
A partir d’aquí diu que l’Ajuntament treballa de la mà de l’associació per aconseguir
mecenatge privat fins a assolir la xifra
xifra mínima d’un total de 30.000€
30.000 que estipula el
conveni. Comenta que la
l despesa econòmica estrictament municipal destinada a
esdeveniments
deveniments el 2016 (a ambdós), queda en 27.000€,
€, davant dels 53.000€
53
del 2015.
Afegeix que laa despesa municipal destinada enguany al Revela’T suposa, un 25%
2
del
pressupost del Festival.
Comenta que la voluntat municipal és mantenir aquesta política i consolidar-la
consolidar els anys
vinents a partir de la estabilització i millora del model de gestió, explicant la despesa
pública indirecta de tots els esdeveniments i actes locals, i encaixant la singularitat del
Revela’T com a factor de promoció de la Vila de cara
cara a l’exterior. Puntualitza que això
també s’expressa al conveni. Explica que el creixement i l’estabilització del Revela’T,
doncs, recau en dos factors clau:
a) l’increment de les aportacions públiques supramunicipals, especialment de la DIBA, que
ja ha tipificat el Festival com a nivell A, i per tant de primera prioritat.
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b) el creixement del mecenatge privat, que enguany ja es té previsió d’augmentar, com ho
han anat fent els darrers anys.

En darrer lloc vol posar molt en valor l’esforç col·lectiu que implica l’organització del
festival de fotografia analògica, la mobilització dels creadors i el conjunt del voluntariat
que fa possible amb el seu treball any a any fer realitat el Revela’T. Des d’aquí li agradaria
fer una crida als vilassarencs i vilassarenques
vilassa
a fer-se
se voluntaris i a implicar-se
implicar
en
l’organització del festival, ja sigui donant un cop de mà o oferint cases d’acollida pels
visitants que vindran.
Dóna les gràcies, i afegeix que per a qualsevol aclariment tant el govern com l’associació
segur que estaran encantats de parlar-ne.
parlar
El Sr. Cusidó veu que hi ha una qüestió de forma, ja que anava al ple i ara es fa per Decret
d’alcaldia.
Comenta que van demanar els estatuts de l’associació per què entenen que si l’Ajuntament
fa un conveni amb una entitat, com a mínim hi ha d’haver els estatuts que han de formar
part del conveni i de l’expedient que va al ple i afegeix que ho va demanar al ple passat a
secretaria i no ha arribat.
Manifesta que el festival Revela’t està molt bé, però una cosa és que estigui molt bé i
l’altra que es pugui pagar i per això no estan d’acord en que l’Ajuntament faci una
aportació de 27.000 € quant per exemple a serveis socials només es poden destinar 65.000
€ del pressupost. Entenen que són més importants les persones que
que els esdeveniments i que
si no es pot fer de tanta qualitat s’hauria de fer de menys o s’hauria de buscar més
aportacions, amb els anys que porta de rodatge, intentar trobar més finançament extern i
que no fos a càrrec de l’Ajuntament en la situació econòmica
econò
actual.
Insisteix que sí estan d’acord en el festival però no en l’aportació econòmica que es fa i
com que és una qüestió de promesa electoral els diu que tirin endavant el que els sembli.
Anuncia que votaran en contra de la moció.
La Sra. Alvarez diuu que primerament volen fer una petita valoració del conveni del
Rebela’t de l’any passat, com es va gestionar i comparar-lo
comparar lo amb el d’aquest any perquè hi
ha bastants diferències.
Comenta que fent una comparació del Rebela’t 2015 veuen que el pressupost municipal de
l’any anterior contemplava 2.800 € pel Revela’t en dues partides de 12.000 i 800 €
respectivament.
Manifesta que quan el 2 de juny es va signar el conveni pel Revela't 2015, la partida
pressupostària de 12.000 € ja havia passat a 21.000 €, en concepte de direcció del festival. I
afegeix que no entenen per què l’Ajuntament va assumir el cost de la direcció del festival
quan la promotora és una entitat.
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A més, diu que en el mateix conveni pel 2015 es feia referència a una partida
pressupostària nova, que no havia estat prevista en el pressupost municipal, en concepte
d’Altres despeses, muntatges i infraestructura, i que es va dotar amb 8.000 €, però que al
final de l'exercici
cici s'hi havien carregat 15.836,29 € i que en aquell conveni encara hi
constava una altra partida, denominada «Promoció comerciants i aparadors», que no hem
trobat definida enlloc.
Manifesta que l'Ajuntament de Vilassar, o sigui el poble de Vilassar, l'any
l'
2015 va pagar
amb càrrec a tres partides del seu pressupost un total de 37.635,84 €, dels quals 6.000 € els
va aportar la Diputació; la qual cosa comporta que l'ajuntament de Vilassar va pagar pel
Revela't 2015, de recursos propis, 31.635,84 €.
Però, a més, afegeix que hi va haver una quantitat immensa de despeses no
comptabilitzades que també van ser assumides per l'Ajuntament: hores de treball de la
brigada, hores extres de la policia local, aigua, electricitat, neteja, una dinamitzadora
cultural i una
na administrativa contractada per l’ajuntament per ajudar a l’organització del
festival, etc. Pregunta quin cost va tenir tot això?
Puntualitza que en total, l’Ajuntament va assumir més del 50% del cost total del Revela't
2015.
Davant de tot això creuen imprescindible que el conveni pel Revela't 2016 asseguri que la
despesa final assumida per l’Ajuntament serà la prevista inicialment i que no passi com
l’any passat, que es van anar ampliant partides o creant-ne
creant ne de noves, i que s'especifiqui
detalladament a què aniran destinats els 20.000 €. Creuen que l’aportació de l’Ajuntament
ha de ser per despeses de producció i difusió del festival, etc.; però que el sou de la
direcció s’ha de finançar des de l’entitat EspaiFoto.
Comenta que des de la CUP aposten per la transparència, i en aquest sentit també
consideren imprescindible que el pressupost global del festival sigui ajustat a la realitat i
que sigui públic per poder valorar quin és el tant per cent que subvenciona l’Ajuntament,
que el Sr. Morales ja ha comentat
com
que és un 25 %. Afegeix que quan es donen diners de
l’Ajuntament a una entitat ha d’haver-hi
d’haver hi un pressupost concret per saber a què van
destinats.
Diu que el primer punt del Conveni diu que l'Ajuntament designarà un tècnic municipal
per «actuar d’enllaç
llaç entre l'organització del Festival i l'ens municipal» manifesta que la
CUP creu que s'ha de concretar quants mesos durarà la disponibilitat del tècnic municipal
designat i deixar ben clar que només farà «d’enllaç» i que no estarà amb plena dedicació al
Festival.
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Pel que fa al punt 2 del conveni diu que té una redacció que porta a confusió:

1. Primer diu que l’aportació de recursos econòmics per part de l’Ajuntament es
preveu en 30.000 €, amb una aportació efectiva de 20.000€ previstos en els
pressupostos
os municipals del 2016.
2. Després diu que «segons criteri de l'històric d'anteriors edicions» s'aportaran
1.560,23 € destinats a contractar publicitat a mitjans de comunicació.

3. I acaba afirmant que —com
com que la suma dels imports anteriors és de 21.560,23 €—
els 8.439,77 € que falten per arribar als 30.000 € que es comprometen en el
Conveni, l'Ajuntament els obtindrà «en base a les aportacions de mecenatge privat
que s'assoleixin», però amb el pagament «condicionat a les corresponents
modificacions pressupostàries»
pressupostàries» quan tinguin lloc «les aportacions privades de
mecenatge».

Diu que es pregunten el següent:
Si no s'obtenen els 8.439,77 € d'aportacions
tacions privades de mecenatge, si s'habilitaran o es
modificaran partides pressupostàries
pressupostàri per poder pagar el que falti.
I si s'aconsegueixen més diners dels que es proposa recollir, l'Ajuntament també els
aportarà al Revela't o bé els aplicarà a ingressos generals del municipi, que a la pràctica
comportaria la reducció de les aportacions municipals
municipals previstes inicialment.
Referent el punt 3 del Conveni diu que l’Ajuntament «serà part activa en la captació
d'altres recursos públics i privats per a la sostenibilitat del Festival» i que «el Festival serà
objecte de mecenatge prioritari en les contribucions per a activitats de
de promoció de la Vila
de què l'Ajuntament ja gaudeix per banda d'agents privats».
Això també ens planteja un interrogant: Si, tal com s'afirma, és veritat que l'Ajuntament es
posa les piles per buscar mecenatges, ¿per què en el punt 2 s'acoten aquests imports
impo d’una
manera tant concreta?
Afegeix que un altre aspecte que els alarma és si el Festival Revela't ha de ser «objecte de
mecenatge prioritari en les contribucions per activitats de promoció de la Vila», això
només es pot traduir com que la resta d’entitats
d’entitats i activitats culturals de Vilassar queden
excloses o no tenen prioritat en aquest mecenatge. I si no és així, s'ha d'explicar
públicament quin criteri es pensa seguir per la distribució dels diners.
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Diu que el punt 5 del Conveni fa referència a la tramitació de subvencions d'organismes
oficials o de fundacions, empreses i particulars, però no s'estipula enlloc si l'obtenció de
subvencions servirà per disminuir l'aportació municipal. Creuen que aquest aspecte ha
d'estar totalment definit en el Conveni
Conv per què no ho especifica.
El punt 7 del Conveni estableix que l'Ajuntament cedirà a l'entitat EspaiFoto espais
municipals a l'Estrella, al Museu Arxiu, al Parc de can Rafart, a la Biblioteca i la mateixa
Sala de Plens.
El punt 8 del Conveni fa referència
referència a la disposició d'espais privats, com la fàbrica de cal
Garbat o la sala d'exposicions de La Massa Centre de Cultura Vilassarenc.
Demanen a l’equip de govern que un cop finalitzat el festival s'informi al Ple de quina ha
sigut l'aportació econòmica en hores de treball i que el càlcul sigui del mateix Ajuntament,
al marge del que consti en la Memòria econòmica final que realitzi Espai foto.
Volen afegir que la CUP no està d’acord que en el Conveni no s'especifiqui cap tipus de
descompte en les activitats
ts i exposicions per a les vilassarenques i vilassarencs, atesos els
recursos que hi destina l’Ajuntament de Vilassar.
Finalment, i vist que el pressupost inicial del Revela't 2016 està previst en 124.000 €,
creuen que l'Ajuntament ha de deixar ben especificat
especificat que no assumirà cap responsabilitat
de cap tipus, ni econòmica ni de cap altra mena, ni amb altres administracions, ni amb
empreses, ni amb particulars, que vagi més enllà dels límits estipulats en el Conveni.
Volen manifestar que valoren molt positivament
positivament la realització del festival REVELA'T i
feliciten la iniciativa portada a terme per l'entitat EspaiFoto, però critiquen que l‘Equip de
govern redacti un Conveni de manera confosa i poc transparent per evitar les possibles
crítiques o per esquivar les possibles limitacions legals o administratives, i que no tingui la
valentia de reconèixer obertament i des d’un principi el total de l’aportació econòmica que
l’Ajuntament fa a aquest festival (que només amb el que s’ha enumerat ja suma més de
40.000 €).
La Sra. Martín-Moreno diu que està d’acord en el festival Revela’t, ja que és bo pel poble,
però que no està d’acord en la forma que està portant l’Ajuntament els tràmits amb l’entitat
Espaifoto ja que està sent tot un cúmul de confusions.
Comenta que a la Comissió Informativa es va parlar de 20.000 € i 10.000 € de mecenatge i
avui es parla de 27.000 €.
Pregunta que si no s’aconsegueixen els 10.000 € de mecenatge com es farà,
far ja que està
signat en un acord.
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Manifesta que quan es demana una subvenció, es té que presentar un pressupost amb unes
partides i uns diners assignats a cada partida i que aquest pressupost es pot moure però que
s’ha de cenyir i ser el total. Demana que es doni el pressupost que s’ha donat per fer el
festival de 30.000 € desglossat. Demana també que se’ls faciliti els estatuts de l’entitat.
La Sra. Bosch comenta que aquest
aquest festival és interessant i enriquidor des del punt de vista
cultural i econòmic, tot i que faltaria quantificar per veure quin retorn representa pel poble,
tenint en compte el resultat de les edicions que s’han
s’ha organitzat. Diu que també entén la
dificultat de l’ajuntament per realitzar l’aportació
l’aportació i la necessitat que les activitats
s'autofinancin, alhora donen importància al fet que són activitats que promouen la
participació
rticipació i la cohesió comunitària. Afegeix que comparant l’envergadura i resultats, els
sembla més positiu apostar per aquest esdeveniment,
esdeveniment que un Vilazari, atès que hi ha molts
llocs que s’organitzen festes medievals amb les que resulta molt difícil competir i del que
ja s’han rebut queixes per permetre espectacles amb animals i el que representa
d’explotació i patiment dels propis en nom d’un
d’un suposat respecte a les tradicions típiques
dels nostres pobles, i la incoherència de ser un dels municipis que va aprovar declarar-se
declarar
municipi lliure de circs amb animals.
Diu que elss complau que s’hagi
s’
arribat a un acord i creuen en la importància de seguir-hi
treballant per garantir-ne
ne una continuïtat és important i per tant anuncia que el seu vot serà
afirmatiu.

El Sr. Morales puntualitza que el conveni no calia que anés al Ple i que va ser voluntat de
l’equip de govern per poder desenvolupar un debat
debat públic de tots els grups sobre la qüestió
per què entenen que é important i que val la pena parlar-ne.
parlar
Puntualitza que no es va trencar cap acord i que no es va tancar fins que es va signar.
Pel que fa a la qüestió dels estatuts diu que els han demanat i que ja estan a la seva
disposició.
Referent a les comparatives diu que és cert que per l’equip de govern els serveis socials i
el combat front l’emergència social en el context de crisi econòmica actual, és una prioritat
però entenen que Vilassarr de Dalt no ha de ser un poble gris i s’ha de poder donar color ja
que la cultura aporta com a persones i fa créixer com a comunitat i per tant mereix també
un suport.
Manifesta que sí és una promesa electoral, ja que van fer un compromís públic i ara es
desenvolupa una acció de govern basat en el programa, en un pla d’actuació municipal
oberts a les aportacions de tothom.
Comenta que pel que fa al conveni del 2015 se senten corresponsables i el defensen per
què creuen que tot s’ha d’adequar a la realitat de cada moment i afegeix que el 2015 era la
tercera edició i va prendre un relleu significatiu i va rebre un suport municipal determinant
i ara de cara a la propera edició s’ha de modular i canalitzar donada la realitat econòmica
municipal 2016 que és diferent
rent a la de l’exercici anterior.
Puntualitza que el conveni és públic i que la partida habilitada al pressupost també ho és i
es complirà el que posa al conveni.
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Diu que estan segurs que s’obtindran els diners de mecenatge privat. I que ja s’ha avançat
en aquesta qüestió i s’ha d’acabar de resoldre.
Manifesta que volen poder explicar de forma pedagògica tos els esdeveniments que
l’ajuntament hi dóna suport, en logística, cessió de locals... el cost que suposa.
Comenta que tothom és prioritari i que fins ara
ara els recursos que s’havien aconseguit de
mecenatges es destinaven integrament al festival o a grans esdeveniments, parlant de
Vilazari i Revela’t i afegeix que per aquest any amb els que estan previstos també, amb la
intenció d’impulsar aquests esdeveniments
esdeveniments de marca que obren Vilassar cap a fora però
evidentment es treballa per donar un suport i que totes les entitats puguin desenvolupar
plenament la seva activitat i hi estan compromesos.
Aclareix que les subvencions supramunicipals, quan arribin i se sàpiga
sàpiga de quina quantitat
són s’afegeixen i afegeix que el que s’ha incorporat al conveni és l’aportació que surt
estrictament de les finances de l’ajuntament de Vilassar de Dalt.
Entén que el conveni és prou clar i transparent per què estableix que es treballa
tre
per
aconseguir 30.000 € destinats al festival, a partir de 20.000 € d’aportació estrictament
municipal, la resta mecenatge privat que l’ajuntament col·labora amb l’associació per
aconseguir-ho
ho i el mateix amb les subvencions supramunicials.
Referent al retorn que comentava la Sra. Bosch, diu que l’associació Espai foto té molt
d’interés d’explicar al poble l’aportació que fa el Revela’t i ja s’està realitzant un estudi
d’impacta d’aquest festival a Vilassar de Dalt que sigui complert i aclaridor.
Finalment
lment diu que es farà valoració de tot, no només de la part econòmica sinó del conjunt
del festival que és el que val la pena.
L’alcalde diu que al mandat anterior es van trobar amb la possibilitat de fer esdeveniments
gràcies a l’aportació del Revela’t i afegeix que s’ha de millorar molt en els models de
gestió.
Manifesta que s’ha tingut una relació ambivalent i a vegades no es pot arribar o es voldria
i sovint es demana tot allò necessari per tirar endavant i que en el cas del revela’t això té un
cost d’aprox. 84.000 € i que s’ha de poder aconseguir de fonts d’ingressos pròpies,
pr
del que
genera la pròpia activitat, de mecenatge privat i d’aportacions públiques.
Vol deixar clar que creu que és un esdeveniment que s’ha de poder interioritzar i defensar
col·lectivament
lectivament i que no és un esdeveniment que hagi de ser marca del govern sinó que ha
de ser del conjunt del municipi amb projecció més enllà i que aquelles qüestions que calgui
corregir o calgui comentar, la disponibilitat serà total per poder-ho
poder ho fer però que s’ha
d’arribar a aquesta situació per què sí és cert que l’equip de govern ha defensat
l’esdeveniment en sí, és cert que a vegades s’ha anat amb empentes i rodolons i posant
nerviosos a propis i estranys, però l’esdeveniment com a tal es mereix que continuï
con
aquí i
es pugui estabilitzar aquí i es faci un esforç organitzatiu i a la part que pertoca econòmica
per poder-lo retenir.
Insisteix que no és una qüestió de marca de l’equip de govern com ho demostra el fet que a
la organització del festival hi ha persones
persones que no formen part de cap organització política o
que formen part d’altres organitzacions polítiques i que això és un bon símptoma.
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Diu que s’haurà de millorar tot allò que no s’ha fet bé i que sigui un festival de tots i totes.
Agraeix la presènciaa de les persones que estan al cap davant del Revela’t, que han assistit
avui al Ple.
El Sr. Cusidó referent a que el conveni no calia anar al ple diu que si es comença el procés
d’una manera s’hauria d’acabar de la mateixa.
Pel que fa als estatuts diu que
que qualsevol conveni que se signa, s’ha de comprovar la
situació legal de l’entitat que signa.
Puntualitza que és un poble en el que no sobren els diners i pregunta quantes factures es
pagaran amb aquest compromís electoral.
Manifesta que l’ajustament és considerable
considerable vers l’any anterior, però consideren que
s’hauria d’ajustar més o buscar un finançament major si es vol mantenir el festival a
Vilassar de Dalt.

5.- Canvi de representants en diferents òrgans col·legiats.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000064

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Canvi de representants en diferents òrgans col·legiats.
Relació de fets

1. En sessió plenària de data 2 de juliol de 2015 es va aprovar la designació de
representants dels partits als diferents òrgans col·legiats.
2. En data 8 de març de 2016 l’alcalde ha dictat el decret número 190 relatiu a canvis
al cartipàs municipal.
3. En base a aquests canvis, cal modificar els representants d’algun dels
del òrgans.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Proposta d’acord

1. Designar com a representants als òrgans que s’indiquen a continuació a les
persones següents:
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ÒRGAN
Consell Rector del Museu Arxiu
Municipal

REPRESENTANTS
Vice-president
president (Regidor de Cultura):
Pau Morales Romero

Junta de Govern del Consorci del
Centre Teatral i Cultural La Massa

President (Delegar a regidor de
Cultura): Pau Morales Romero
Per ARA: Paula Lloret Puig

Comissió Executiva del Consorci del
centre teatral i cultural de La Massa

President: Regidor de Cultura Pau
Morales Romero
Vocals: Paula Lloret Puig
President (Regidora de Cultura): Pau
Morales Romero
- Regidor de Cultura: Pau Morales
Romero

Consell Municipal de Cultura
Comissió de Patrimoni

Comissió de Festes
Consell del Consorci per
Normalització Lingüística

President: Pau Morales Romero
a

la Regidor de Cultura:
Pau Morales
Romero
Suplent: M. Lluïsa Ruhí Planas

2. Notificar aquest acord als diferents departaments de l’Ajuntament.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, CUP i PSC i tres abstencions dels regidors de CIU i PP.

6.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora del procediment de
verificació d'habitatges buits.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000051

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte
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Aprovació inicial de l'Ordenança municipal
municipal reguladora del procediment de verificació
d'habitatges buits.

Relació de fets

1. El govern de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt precisa d’una Ordenança municipal
reguladora del procediment de verificació d’habitatges buits.
2. Vist l’informe de Secretaria.
Fonaments de dret

1. Llei 30/1992 de Règim Jurídic i procediment administratiu comú
2. Arts. 22.2.d, 47 i 49 de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local
3. Art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal
unicipal i de règim local de Catalunya
4. Art. 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals
5. Arts. 38 i ss de la Llei 18/2007 del dret d’accés a l’habitatge de Catalunya
Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment l’Ordenança
Ordenança municipal reguladora del procediment de verificació
d’habitatges buits.
2. Sotmetre a informació pública i audiència, per un termini mínim de trenta dies,
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya,
Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el
taulell d’anuncis de la Corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular les
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
presentar reclamacions o
suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat d’acord exprés pel Ple.
3. Facultar a l’alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.
El Sr. Morales manifesta que entenen aquesta ordenança com una primera pedra que ha de
permetre, a futur, reobrir cases actualment abandonades ja sigui per posar-les
posar
en circulació
al mercat, per a projectes com la masoveria urbana, o com a parc públic d’habitatges
d
per a
combatre l’emergència social.
Comenta que es tracta de protocolitzar el procediment que ja s’ha dut a terme en algun
moment des de l’estructura tècnica municipal seguint els preceptes de la llei catalana de
l’habitatge 29/2015. Puntualitza
Puntualitza que amb aquesta ordenança es clarifica el concepte
d’habitatge desocupat i dibuixa un pla d’inspecció que ens ha de permetre certificar i
gravar en un futur els habitatges desocupats. Afegeix que queda clar que aquesta ordenança
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només es refereix a persones
ones jurídiques, que entenen són els grans tenidors d’habitatge i en
cap cas a persones físiques.
Volen que aquesta ordenança serveixi per facilitar les intervencions públiques per construir
un parc públic d’habitatges destinats a cases de pas. En aquest sentit, ja hi ha programada
una reunió amb BANKIA a fi de negociar la reobertura de les cases del Ravalet, que es
proposen que sigui una realitat abans de l’estiu.
Diu que és una ordenança que va en la línia del debat ja iniciat en aquest ple amb altres
mocions
ocions ja aprovades i que s’ha d’anar dibuixant de cara a futur amb el Pla Local de
l’Habitatge.
Afegeix que és un model d’Ordenança que diversos municipis ja han aprovat i estan
aplicant amb èxit i entenen que a Vilassar de Dalt el dret a l’habitatge també és fonamental
com a d’altres bandes i el govern hi ha d’estar completament compromès.
El Sr. Cusidó diu que al punt sisè a l’ordre del dia de la convocatòria hauria de dir
aprovació inicial de l’Ordenança.
El Sr. Garrigós un cop feta una lectura de l’Ordenança no veuen el que diu el punt de
l’ordre del dia: “aprovació de l’Ordenança sobre habitatges buits propietat d’entitats
financeres”, ja que per exemple a l’article 2 diu “la finalitat és detectar habitatges buits i
mobilitzar-los
los per part de la propietat” i no hi diu res d’entitats financeres. Comenta que si
es mira el subjecte de la obligació a l’article 1, no parla d’entitats financeres sinó de
titulars, és a dir, tothom.
Afegeix que si es mira l’article 4, no fa referència
referència a entitats financeres per què les persones
jurídiques no pateixen canvis de domicilis per dependències o trasllats per raons laborals.
Manifesta que es tracta d’una ordenança que habilita l’ajuntament a sancionar als
particulars, ciutadans que tinguin
tinguin un pis buit. Afegeix que s’està forçant al ciutadà que
vengui o no pugui disposar del pis durant el termini mínim contractual d’un lloguer que és
de tres anys.
Demanen que es retiri l’ordenança de l’ordre del dia i que es treballi conjuntament amb els
grups de la oposició.
Anuncia que Convergència està a favor de fomentar el lloguer i no a mesures improvisades
com aquesta i per tant votaran en contra ja que aquesta ordenança genèrica habilita a
l’ajuntament a poder sancionar als particulars que tinguin els pisos buits.

El Sr. Miralles diu que valore
aloren aquesta ordenança positivament. Diu que volen fer notar
que quan
uan al ple del mes d'octubre de 2015 van
va veure les Ordenances Fiscals, es van
va posar a
treballar, i que a les al·legacions que hi van
va presentar, una d'elles era la de gravar els pisos
que estiguessin permanentment desocupades i abandonades.
Entenen que aquesta pujada d'impostos que van proposar en el seu moment i que a dia
d’avui es proposa amb aquesta ordenança el fet de multar
multar, a aquells propiet
propietaris
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d’habitatges que els tinguin abandonats expressament, pot impulsar a la mobilització
d’habitatge a la circulació de mercat. Creuen que el que puguin estar a disposició de
tothom salvarien d’esser multat.
Veuen que aquesta aprovació segueix la mateixa
mateixa línia, tot i que se'ns hi presenten alguns
dubtes i mancances que des de la CUP treballarem per resoldre'ls.
Alguns d'aquests dubtes fan referència al registre d'habitatges buits: Quins elements es
tindran en consideració en aquest registre? Tipopogia d'habitatge, estat de conservació,
m2? Diu que no ho saben i que per això hi faran propostes al respecte.
A l'article 4 es preveuen les causes que eximirien que un habitatge permanentment
desocupat no fos sancionat. Creuen que algunes de les mesures, són lògiques, tot i això
creuen que cal redefirnir d'una banda les exempcions, i a la vegada establir-ne
establir
de noves.
A més, veuen algunes mancances sobre quin serà el procediment per revisar els habitatges
que estan desocupats.
Tot i això, anuncien que hi estan molt a favor i els que volen és treballar per poder acotar i
redefinir una mica més.

La Sra. Marín-Moreno diu que si fós una ordenança en la que només es negociés amb els
bancs els pisos buits que tenen i es pogués donar al la gent que ho necessita com a pisos de
protecció oficial hi estaria d’acord.
Però puntualitza que es parla de qualsevol persona propietària. Pregunta per què s’ha de fer
un registre de cases buides per què d’aquesta manera s’està fomentant les ocupacions de
cases buides.
Anuncia que votarà en contra de la moció.

La Sra. Bosch diu que aquesta
questa ordenança és una eina que permetrà actuar sobre les
vivendes buides. Manifesta que entranya
e
una dificultat visualitzar-les
les atès que paguen els
impostos i res fa pensar que no s’hi viu. Comenta que unn indici pot ser que no efectui
consum de subministres com aigua i electricitat.
Afegeix que també
ambé es pot donar la circumstància que les vivendes no hagin fet el canvi de
propietari i no estiguin actualitzades al Registre de la Propietat.
Entén que aquesta
uesta proposta està en línia del que proposen
propos avui a la seva moció i al que
proposaven en el seu programa electoral, conseqüentment anuncia que hi votarà a favor.
L’alcalde aclareix que l’habitatge de protecció oficial no equival a l’habitatge que es
destina per casos d’atenció social.
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Explica que quan es mobilitzen recursos residencials per polítiques d’atenció social s’està
parlant de famílies que estan en risc de vulnerabilitat i que tenen un risc d’exclusió
residencial i per això s’ha de mobilitzar sostre per aquestes persones.
El Sr. Morales diu que la ordenança és un primer pas i que avui es porta l’aprovació
inicial, que s’ha de parlar, s’ha d’enriquir, i afegeix que no quedarà tot definit en aquesta
ordenança, ja que és una ordenança reguladora i caldrà dotar a les properes ordenances
fiscals dels mecanismes necessaris per poder-la
poder aplicar.
Manifesta que volen que això doni uns resultats concrets i que estan oberts a parlar i
resoldre tots els obstacles per què es pugui aplicar.
Pel que fa als comentaris
omentaris del grup de Convergència diu que li han sorprès i li sap greu el
canvi d’opinió que hi ha hagut en matèria d’habitatge per què en el seu moment van votar a
favor de la Masoveria Urbana.
Per tal de respondre a algunes afirmacions que s’han dit diu el següent:
Article 2: “La finalitat de l’Ordenança és detectar l’existència d’habitatges buits titularitat
de grans tenidors i aconseguir la seva mobilització al mercat per part d ela propietat o
titular d’un dret real d’atribució el dret d’us sobre l’immoble.
l’im
Concepte de gran tenidor: s’entén com a gran tenidor aquells que s’ajusten el que defineix
com a grans tenidors la llei 24/2015 de 29 de juliol:
a) Les entitats financeres, les filials immobiliàries d’aquestes entitats, els fons
d’inversió i les entitats
entitats de gestió d’actius, inclosos els procedents de reestructuració
bancària d’acord amb la legislació mercantil.
b) Les persones jurídiques que per sí soles o per mitjà d’un grup d’empreses siguin
titulars d’una superfície habitable de més de 1.250 m² amb les exempcions
següents: promotors socials, persones jurídiques dedicades en més d’un 15 % de la
superfície habitable de la propietat qualificat com habitatge de protecció oficial
destinat a lloguer.
modificacions que no els arriben per
El Sr. Garrigós vol formular una queixa per què hi ha modificacions
què s’incorporen a l’últim minut.
Demana que a la Comissió Informativa es doni tota la informació i que no es modifiqui a
última hora per què no dóna igualtat d’oportunitats o oposició com cal.
L’alcalde pregunta quina ordenança
orde
es porta a aprovació.
El Sr. Morales aclareix que és la que van treballar els caps d’àrea conjuntament amb
l’equip de govern i que es va passar a secretaria per què es poses a disposició de tots els
grups.
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El Sr. Cusidó puntualitza que quan es convoca
convoca el Ple hi ha d’haver tots els expedients
complerts i que no es modifiquin posteriorment.
Anuncia que s’abstindran i presentaran al·legacions i que quan tinguin la definitiva veuran
que és el que hi ha.
El Sr Morales insisteix que aquesta Ordenança va dirigida als grans tenidors d’habitatge i
especialment a entitats financeres i derivats.
L’alcalde demana disculpes si hi ha hagut un problema de distribució de la informació.
A continuació sotmet la moció a votació i s’aprova per 10 vots a favor dels regidors
reg
d’ARA VILASSAR, CUP i PSC i tres abstencions dels regidors de CIU i PP.

7.- Aprovació inicial del conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL per
a l'impuls d'una cooperativa municipal d'habitatge.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000053

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació inicial del conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL per a
l'impuls d'una cooperativa municipal d'habitatge.
Relació de fets

1. Aquest conveni que es vol subscriure té per objecte emmarcar la col·laboració entre
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt i la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL, per a la
promoció d’un pla de promoció d’habitatges cooperatius i del cooperativisme,
cooperativisme, en les seves
diverses modalitats, al municipi de Vilassar de Dalt.
Fonaments de dret

1. Art. 88 de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú.
2. Art. 4 i Disp. Ad. 2a del Reial Decret Legislatiu 3/2011 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
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Proposta d’acord

1. Aprovar inicialment el conveni amb la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL.
SCCL
2. Sotmetre l’expedient i el conveni a informació pública per un termini de 15 dies hàbils a
comptar des de la seva publicació al BOP i web municipal, prèviament a la seva
formalització. En cas que no es presenti cap al·legació, reclamació o suggeriment
durant
nt l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament el conveni, sense
necessitat d’un nou acord.
3. Notificar el present acord a la Cooperativa Obrera de Viviendas, SCCL

4. Facultar l’alcalde o a qui legalment el substitueixi per a la materialització
materialitzaci dels acords
precedents, i en especial per a la signatura del conveni.

El Sr. Morales diu que la moció d’impuls d’una cooperativa municipal d’habitatge és per
l’equip de govern un projecte realment molt engrescador, ja que es tracta d’apostar per una
nova cultura de l’habitatge a partir de la col·laboració vilassarenca amb l’experiència més
reeixida del país de polítiques de promoció de l’habitatge en règim cooperativista.
Comenta que aquesta col·laboració s’emmarca en l’assessorament per a la constitució
constit
d’iniciatives cooperativistes a Vilassar, i en la disposició de sól per dur-les
dur les a terme.
En aquest sentit, manifesta que es prioritza l’estudi a una parcel·la de la finca de Joan
Maragall (sòl dotacional) d’habitatges amb serveis comunitaris per a gent
g
gran amb
suficients graus d’autonomia, obrint d’aquesta manera una via d’atenció a l’envelliment de
qualitat, i en congruència a tot l’itinerari d’atenció a la dependència. L’explicació
contextual d’això és el fet que el 20% de la població a Vilassar és
és major de 65 anys i en
força ocasions el domicili original d’aquestes persones o bé acaba essent sobredimensionat,
o bé té serioses deficiències estructurals per a la mobilitat.
Diu que valoraran en els desplegaments urbanístics vinculats al POUM que la cessió del
10% per a HPO pugui desenvolupar-se
desenvolupar se a partir d’aquesta mateixa fórmula cooperativista.
Explorarem fórmules d’accés a l’habitatge com el dret d’ús.
D’aquesta manera diu que es vol combinar les següents prioritats en matèria d’habitatge:
garantir
ir l’accés popular a l’habitatge de vilassarencs i evitar la pèrdua de població que
implica la marxa constant de la gent del poble per una manca evident d’oferta d’habitatge a
preus assequibles de lloguer i/o propietat; adoptar com a fórmula de gestió de les
l
promocions immobiliàries la perspectiva de l’habitatge com a bé públic sense que
l’Ajuntament hagi de controlar directament aquestes promocions, però assegurant,
mitjançant el cooperativisme en concert amb l’ajuntament, la intervenció pública en
matèria de vivenda.
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Puntualitza que volen deixar clar que és una línia de treball d’un projecte absolutament
prioritari per l’equip de govern i que s’haurà de concretar en els propers mesos a partir de
passos ferms que donin resultats concrets.
Aclareix que no volen fer una moció simbòlica sinó que la voluntat és en ferm de poder
treballar en aquesta línea pel que fa al model de política d’habitatge.

El Sr. Cusidó diu que els ha passat com a l’anterior moció i que s’ha canviat a última hora.
Insisteix en que si es fes amb consens de tots els grups abans del ple s’estalviaria tot això
que està passant i es podria arribar a acords millors, estalvi d’al·legacions, estalvi de
processos administratius...
L’alcalde puntualitza que el problema d’avui
d’avui és la documentació lliurada erròniament.
El secretari municipal explica que aquesta modificació que es va fer des de secretaria del
conveni és per què s’havia d’adaptar a la nova legislació de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i el Sector Públic,
Públic, la qual entra en vigor el 2 d’octubre, que
afecta i regula els convenis.
Demana disculpes per l’error i puntualitza que no afectava en el fons del conveni.

La Sra. Àlvarez demana que es deixi la moció sobre la taula per tal de poder-ho
poder
mirar pel
proper Ple.

El Sr. Cusidó diu que ha buscat documentació d’aquesta Cooperativa i la seva web és
inactiva des de l’any 2011.
Demana més informació a l’expedient i anuncia que s’abstindran.

L’alcalde diu que es deixa el punt sobre la taula i que es tractarà al
al proper ple.

8.- Resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord de Ple de 28 de gener de
2016 sobre l'encàrrec de gestió del servei de recollida i transport de residus sòlids
urbans a l'empresa municipal VISERMA SLU.
SLU
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000054

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Resolució del recurs de reposició interposat contra l'acord de Ple de 28 de gener de 2016
sobre l'encàrrec de gestió del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans a
l'empresa municipal VISERMA SLU
Relació de fets

1- En data 28 de desembre de 2016 s’aprova l’encàrrec de gestió del servei de recollida i
transport de residus sòlids urbans a l’empresa municipal
municipal VISERMA SLU.
2- En data 25 de febrer de 2016 entra per registre, amb número 981, impugnació del senyor
Joan Alfons Cusidó respecte l’aprovació abans esmentada.
3- Vist l’informe de secretaria de data 18 de març de 2016 i l’informe d’intervenció.
Fonaments jurídics

1- Els articles 110 i ss de la Llei 30/1992 de Règim Jurídic i Procediment Administratiu
Comú (LRJPAC)
2- Article 155 i ss del Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya
(Decret 179/1995).
3- Arts. 85 i ss i Disp. Ad. 9a de la Llei 7/1985 de bases de règim local.

Proposta d’acord

1- Desestimar el recurs de reposició i la sol·licitud de suspensió de l’acord presentades pel
senyor Joan Alfons Cusidó en base a l’informe de secretaria i l’informe d’intervenció.
2- El regidor
idor interessat tindrà un termini de dos mesos a comptar des del dia de la presa de
l’acord per interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjats del contenciós
administratiu de Barcelona.
Es fa constar que l’alcalde s’absenta de la sala i presidirà
esidirà el Ple el Sr. Morales.
El Sr. Oliva li passa la paraula al secretari municipal.
El secretari municipal explica que bàsicament hi havia uns temes que no eren de
l’encomana de gestió, sinó a l’establiment del servei, però en tot cas demana que hi hagi
h
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informe de la Diputació i Tutela Financera i s’ha parlat amb Tutela Financera i diu que no
és necessari.
Pel que fa a una al·legació pròpiament de l’encàrrec de gestió, diu que hi ha en un acord de
ple, quan es va fer la cessió del contracte, que hi ha una clàusula que diu que l’ajuntament
no subrogarà els treballadors i es contesta que aquesta qüestió no afecta directament a la
subrogació del personal de l’ajuntament sinó que qui subroga és Viserma i també s’enten
que la cessió dels contractes és una cessió
cessió reglada i no es poden establir condicionants
extres i per altra banda el tema de la subrogació de treballadors com és una qüestió que bé
per mandat de la llei, per què hi hagi una successió d’empreses o bé per què hi hagi una
obligació de conveni col·lectiu,
·lectiu, si aquest és el cas és una obligació i no una facultat de
l’ajuntament el no subrogar i per tant no es podria escudar en un acord del ple.
Comenta que hi ha més temes referents al procediment i que fan més referència a
l’expedient de l’establiment de servei de recollida de la brossa i parla de la qüestió de per
què no s’ha seguit el procediment de monopolització i a l’informe s’exposa que ja es va
contestar en el seu moment i per què es fa servir el procediment dels articles 159 i 160 del
Reglament d’obres, activitats i serveis.
Afegeix que també es fa algunes mencions a la disposició addicional novena de l’LRSAL,
Llei de Bases de Règim Local, i a l’informe de secretari es diu que s’ha de tenir en compte
si es donen les condicions que determina aquesta
aquesta disposició addicional, sí que
potencialment es podria donar la circumstància que no es puguin fer les aportacions
patrimonials o que s’hagi de dissoldre una societat mercantil i afegeix que són coses que
potencialment es poden donar i que en tot cas ha
ha de ser en el seu moment intervenció o
conjuntament amb Tutela Financera qui ha de determinar quines actuacions s’han de fer.
Manifesta que també hi ha un informe d’intervenció que fa referència a una altra sèrie
d’al·legacions del recurs de reposició que està a la seva disposició.
El Sr. Cusidó diu que ja farà el que calgui legalment. Vol deixar clar que no estan d’acord
de la subrogació per part de Viserma sinó que es fes càrrec l’ajuntament.
La Cup no vol intervenir.
La Sra. Martin-Moreno tampoc vol intervenir.
La Sra. Bosch manifesta que no intervindrà.

El Sr. Morales sotmet la moció a votació i s’aprova per sis vots a favor dels regidors
d’ARA VILASSAR i PSC, dos vots en contra dels regidors de CIU i tres abstencions dels
regidors de la CUP i PP.
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L’alcalde es reincorpora al Ple.
9.- Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de circulació vehicles i vianants de
Vilassar de Dalt
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000065

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació inicial de l'Ordenança municipal de circulació vehicles i vianants de Vilassar de
Dalt
Relació de fets

1. L'Ajuntament de Vilassar de Dalt precisa d’una posada al dia de l’Ordenança de
Circulació de vehicles
hicles i vianants, per aquest motiu es vol procedir a fer una nova
ordenança de circulació i derogar l’anterior.
2. Vist l’informe de secretaria.
Fonaments de dret

1. Llei 30/1992 de Règim Jurídic i procediment administratiu comú
2. Arts. 22.2.d, 47 i 49 de la Llei
Lle 7/1985 de Bases de Règim Local
3. Art. 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya
4. Art. 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats
tivitats i serveis de les entitats locals
5. Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
6. Reglament General de Circulació, aprovat per Reial
Reial Decret 1428/2003
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Proposta d’acord

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

El Sr. Carlos comenta que es porta a aprovació del Ple una nova ordenança de circulació
circula
de vehicles i vianants que està adaptada a la situació actual ja que la que l’actual era del
2004.
Vol agrair la participació de la CUP, del PP i del PSC a la reunió prèvia que es va tenir per
consensuar aquesta ordenança, ja que es van fer aportacions que van enriquir el text, que
s’ha consensuat i s’han tingut en compte.
Demana disculpes per què s’ha proposat una modificació d’última hora que és que l’article
61 quan parla de l’import de les sancions diu que les sancions s’establiran mitjançant
resolució
ució de l’alcalde i la proposta és que sigui per acord de Ple per donar una major
seguretat jurídica i transparència, afegeix que ja que s’aprova l’ordenança per ple que
l’annex amb les sancions sigui aprovada per ple.
Destaca que només es poden modular les
les sancions lleus i que les greus i molt lleus com
que venen establertes pel reglament de trànsit, el Reglament General de Circulació.
Comenta que les sancions lleus es proposa una reducció del 40 % en el seu import i passar
dels 100 € als 60 € i afegeix que
que aquesta proposta també és una proposta del programa
electoral.
Referent a l’Ordenança diu que s’adapta i es regula certs usos i costums que es tenen a
Vilassar de Dalt com per exemple les zones d’estacionament de rotació amb control horari
pel comerç local
al que ara són de color groc i es passaran a color taronja per millorar la
visibilitat i evitar dubtes entre els conductors.
Finalment diu que com a novetat també s’afegeix a l’Ordenança la possibilitat de la
remissió condicionada a les sancions que és un tema consensuat amb la resta de grups
municipals, sempre i quan la persona infractora compleixi una sèrie de requisits legals que
estan establerts a l’Ordenança, que és tenir una sanció lleu, que el conductor no hagi comès
anteriorment cap infracció de trànsit
trànsit durant l’últim any i que el conductor assisteixi a una
sessió sobre seguretat i educació viària.
El Sr. Cusidó diu que s’agraeix que se’ls doni l’ordenança feta tres dies abans però el que
demana és que se’ls convidi a gestionar des del primer moment
moment les aportacions i fer-ho
fer
bé.
Quant a la reunió que es va fer demana disculpes per no haver-hi
haver hi assistit.
Anuncia que s’abstindran i que en tot cas ja presentaran al·legacions.
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El Sr. Miralles comenta que creuen que l’ordenança està ben feta i que hi ha un série de
formalismes legals que hi ha de ser i que allà on l’ajuntament hi té marge, com a les
sancions lleus, les redueix i a més si son 60 € i es paguen de forma anticipada en són 30 € i
que amb la incorporació de la possibilitat de fer un curs està més
més que bé.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
La Sra. Martín-Moreno diu que votarà a favor i agraeix que s’hagi incorporat la seva
proposta de commutar la multa lleu per un curs de viabilitat.
Puntualitza que aquesta commutació només es pot fer un cop l’any.
La Sra. Bosch diu que és una bona proposta en la que s’hi ha afegit les aportacions de tots
els grups i anuncia que votarà a favor.
El Sr. Carlos diu que no és cert que faci tres dies que tenen l’ordenança i afegeix que se’ls
va fer arribar fa 15 dies un correu electrònic i se’ls va oferir la possibilitat de presentar les
modificacions que creiéssin convenients.
Aclareix que la proposta de commutar
commutar la sanció era del PP, del PSC i de la CUP.
La Sra. Martín-Moreno diu que aquesta proposta la va formular fa temps mitjançant un
prec d’un ple.
L’alcalde puntualitza que en qüestions d’ordenances sí que es poden comprometre a tenir
un contacte amb els grups abans de la Comissió Informativa, per tal d’apropar posicions i
que un cop estiguin els consells en marxa han de ser espais de discusió aquest conjunt de
continguts.
El Sr. Cusidó insisteix que l’ordenança es va lliurar tres dies abans de la Comissió
Comissi
Informativa.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, CUP, PP i PSC i dues abstencions dels regidors de CIU.

10.- Aprovació de la modificació provisional de l'Ordenança Fiscal número 7, relativa
relativ
a la Taxa per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació
prèvia o declaració responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
activit
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El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000066

Moció presentada per: Equip de govern
Assumpte

Aprovació de la modificació provisional de l'Ordenança Fiscal número 7, relativa a la Taxa
per la prestació dels serveis d'intervenció administrativa en l'activitat dels ciutadans i les
empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l'inici de les activitats.
Relació de fets

1. El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
reguladores dels tributs locals.
2. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
3. La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi dee donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa
tiva amb els ciutadans.
4. L’enginyer Municipal ha redactat una memòria en la qual es posa de manifest un error
en la redacció del text de l’ordenança vigent, per la qual cosa proposa la seva esmena
mitjançant la incorporació de les següents tarifes:
5. Controls posteriors a l’inici de l’activitat: Controls a realitzar pels serveis
tècnics, per comprovar les mesures correctores de llicència, per modificació de
l’activitat, per infracció administrativa o per control relatiu al pla d’inspecció,
d’obligat compliment segons article 6, de la Llei 16/2015.
Tipus de tràmit; servei o prestació a realitzar
Control d'activitats amb llicència ambiental o llicència municipal,
modificacions, infracció administrativa, llicencia provisional o per control
relatiu al pla d'inspecció Llei 16/2015
Control d'activitats amb comunicació prèvia ambiental o comunicació
municipal, modificacions, infracció administrativa, comunicació provisional
o per control relatiu al pla d'inspecció Llei 16/2015
Control d'activitats
ivitats amb comunicació prèvia de risc baix o declaració
responsable, modificacions, infracció administrativa, comunicació
provisional o per control relatiu al pla d'inspecció Llei 16/2015

Tarifa
333,00 €

176,00 €

99,00 €

26

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria

a) Control periòdics: Presentació i tramitació dels control periòdics d'obligat
compliment segons l'article 71, la Llei 20/2009, per a les activitats classificades
com a annex II i segons l'article 131, de l'Ordenança tipus d'intervenció
municipal en espectacles públics i activitats recreatives, de les activitats
classificades
lassificades com a llicència municipal.
Tipus de tràmit; servei o prestació a realitzar
Tarifa
Control periòdic de les llicències ambientals o llicències municipals
336,00 €
Control periòdic de les comunicació prèvia ambientals o comunicacions
207,00 €
prèvies municipals
b) Revisions:
Tipus de tràmit; servei o prestació a realitzar
Revisió de llicències ambientals o llicències municipals

Tarifa
354,00 €

6. Per part de la Secretaria i la Intervenció s’han emès els informes preceptius.
7. A l'expedient figura el text complet de l'ordenança que es modifica i que incorpora la
nova redacció.
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Proposta d’acord

1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 7, relativa a la
Taxa per la prestació
stació dels serveis d'intervenció administrativa en l’activitat dels
ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia
o declaració responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats.
2. Exposar l’acord d’aprovació provisional, així com el text modificat de l’Ordenança
fiscal, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província, al web i al
tauler d’anuncis.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança, qui tingui un
interès directe o resulti afectat, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
Legislat 2/2004, de 5 de
març,, podrà examinar l’expedient i presentar-hi
presentar hi les reclamacions que estimi oportunes.
Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
haver se presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats.
Un cop aprovat
at definitivament, publicar el text íntegre de la modificació de l’ordenança
en el Butlletí Oficial de la Província.
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El Sr. Oliva diu que aquesta moció és un pas tècnic que forma part del que es va avançar
d’un pla d’inspeccions d’activitats que té com a funció primera posar al dia totes les
llicències d’activitats del conjunt de la població, especialment aquelles que afecten a
activitats
vitats de concurrència pública.
Es proposa l’aprovació inicial i que es veurà més clar quan es tindrà l’aprovació definitiva
del pla d’inspeccions que també ha de passar pel Ple.
Comenta que s’ha elaborat pels tècnics de la casa i que tal com es va dir a la Comissió
Informativa, es volia reunir amb els tècnics per què hi havia uns aspectes que es podien
simplificar i així s’ha fet i confia que hagin rebut la última versió.
Manifesta que es va afegir a l’expedient l’estudi econòmic que explica d’on surt cada
cad
import i de la taula que es va portar a la informativa, simplificar els apartats.
Puntualitza que durant el període d’exposició pública es pot acabar de pulir.

El Sr. Cusidó manifesta que en principi votarien que sí però com que han sorgit algun
dubte anuncia que s’abstindran i presentaran al·legacions si s’escau.

El Sr.Miralles diu que faran el mateix i durant el periode d’exposició pública posaran
al·legacions si toca.

La Sra. Martín-Moreno diu que s’abstindrà.

La Sra. Bosch anuncia que també s’abstindrà.

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

11.- Moció del
el grup municipal socialista pel que fa als acords de la Conferència sobre
el canvi climàtic de París 2015.
2015
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:
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REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000067

Moció presentada per: Partit dels Socialistes
Soc
de Catalunya
Assumpte

Moció del grup municipal socialista pel que fa als acords de la Conferència sobre el canvi
climàtic de París 2015
Relació de fets

Han transcorregut molt pocs mesos de la celebració a París de la XXI Conferència sobre
Canvi Climàtic
imàtic en el marc de les Nacions Unides, amb l’objectiu de cercar un acord
mundial de tots els països de les Nacions Unides per reduir de forma significativa les seves
emissions de gasos d'efecte hivernacle.
En l'actualitat, tot i les resistències de determinades economies, ja no es posa en dubte que
l'actual creixement econòmic i l’acció de l’home està posant en perill el futur del planeta.
L'augment de la temperatura mitjana de 0,8ºC des de l’inici de la Revolució
Revolució Industrial està
produint una alteració de les pautes atmosfèriques habituals, com períodes més perllongats
de manca de pluja, l’acidificació dels mars que no cessen d'absorbir els sobrants del diòxid
de carboni que hi ha a l'atmosfera o el dany que està causant als ecosistemes que posa en
perill els mitjans de vida de milions de persones arreu del planeta
L'escala local esdevé un valor important de tot el procés de desenvolupament sostenible i
és en aquest camp on les accions promogudes per l’administració
l’administració local assoleixen un punt
clau en l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Ens calen canvis per
integrar en els nostres hàbits quotidians noves formes de producció i consum. Uns canvis
que han de fer-se
se a totes les escales, la mundial però també a escala local i fins i tot a
escala domèstica, un compromís d’elaborar i aplicar estratègies participatives de resiliència
–capacitat de recuperació- per a la mitigació del canvi que s’està produint en el clima i
l’adaptació als riscos relacionats.
Davant el nou repte que suposen els nous acords de la Conferència Internacional sobre el
Canvi Climàtic, de la urgència d’anar més enllà de la gestió d’algunes mesures
mediambientals que es duen a terme al nostre municipi i atès que el 29 d'abril del 2010 el
Ple de l'Ajuntament va aprovar l’adhesió per unanimitat al PACTE D’ALCALDES i
alcaldesses per una Energia Sostenible Local i que en el plenari de febrer es va aprovar la
adhesió i aplicació de la Declaració de Sant Sadurní d’Anoia, promoguda
promoguda per la xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, el Grup Municipal Socialista de Vilassar de Dalt,
proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa al Ple l’adopció de
l’acord següent:
Proposta d’acord

1) Donar suport a la Declaració de París de la Climate Summit for leaders (Una
contribució decisiva dels municipis i les regions a la COP 21) i avançar-nos
avançar
als
objectius previstos en l'acord de París de 2015 de la COP 21 en tota l'extensió
l'ext
de
les nostres autoritats i/o competències.
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2) Recuperar la regidoria sota el nom de Medi Ambient i Lluita Contra el Canvi
Climàtic, atès que territori i sostenibilitat son dues àrees incloses en l’àmbit de
medi ambient. Proposar al President de la Generalitat
Generalitat el canvi del nom del
Departament de la Generalitat de Territori i Sostenibilitat, pel nom de
“Departament de Medi Ambient i lluita contra el canvi climàtic” atès que
considerem que és un nom més inclusiu i transversal.
3) Reformulació i posada en marxa
marxa del Consell de Participació de Medi Ambient i
Lluita Contra el Canvi Climàtic, en tant que esdevingui un espai de discussió
pública per la creació d’un PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL per adoptar les
mesures necessàries per l’eficiència econòmica, social i ambiental
ambiental del nostre
municipi.
4) En el marc d'aquest Pla Estratègic, promoure ¡ donar suport a accions i iniciatives
fent especial atenció en el desenvolupament de projectes lligats a:
a) La creació d’una Comissió per a la Transició Energètica que desenvolupi
escenaris progressius de reducció d'emissions de CO a 2020/2030 i 2050
que permetin identificar els reptes i oportunitats del canvi de model, i que
elabori una memòria anual sobre aquesta reducció d'emissions.
b) Incloure nous requisits ambientals i climàtics
climàtics a tots els proveïdors i
contractistes en la Contractació Pública.
c) Crear nova ocupació amb projectes d'economia verda i social
d’autosuficiència energètica en el municipi, amb un pla de rehabilitació
d'habitatges i edificis sostenible, que condueixi a una regeneració urbana,
amb especial èmfasi en l’eficiència i eficàcia. Una rehabilitació energètica
d'infraestructures domèstiques, de serveis i industrials que tingui com a
objectiu passar al 100% de les rehabilitacions amb certificació energètica
per l’any en 2025.
d) Introduir criteris de sostenibilitat per la ordenació i densitat urbana, en la
configuració de les xarxes de serveis i en el sistema de funcionament dels
semàfors, especialment en les vies de més concurrència, amb sensors de
presència per a la reducció
reducció d'emissions de gasos i partícules en suspensió,
que produeix el trànsit viari al municipi.
e) Revisar el Pla de Mobilitat Urbana per actualitzar els indicadors d’avaluació
ambiental.
f) Elaborar un mapa estratègic de capacitat acústica i implementar l’ordenança
l’ord
per millorar la qualitat acústica del municipi.
g) Aconseguir la certificació energètica de l’enllumenat públic.
h) Participació i educació continuada amb accions de conscienciació com
tallers, exposicions, estants informatius a fires i, campanyes regulars al llarg
de l’any, a més de les que es realitzin de forma puntual, que permetin
l’assoliment dels paràmetres i objectius mediambientals.
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i) Atès que la gestió el servei de recollida de residus urbans ha passat de ser
gestionat per una empresa externa
externa a la empresa municipal, fer un estudi amb
criteris d’eficiència del sistema porta a porta per l’optimització del
reciclatge del servei.
j) Seguir ampliant la remunicipalització de tots els serveis públics bàsics.
k) Desenvolupament d’un primer projecte d’horts
d’horts urbans, a Can Gil
recondicionant la nau com a casa de colònies i enllaçar-ho
enllaçar ho amb els horts que
en la actualitat ja estan funcionant en règim de lloguer.
l) Informació de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà.
m) Fer un ús eficient dels recursos hídrics per l’increment i la garantia de la
disponibilitat de fonts d’abastament en qualitat i quantitat, l’augment dels
recursos complementaris, la protecció i recuperació dels aqüífers” i
minimitzar les fuites a la xarxa de distribució.
n) Definir i implementar criteris de sostenibilitat creant itineraris verds,
incrementant les zones verdes, ampliant la xarxa de carrers arbrats del
municipi com a consumidors que son del principal gas d’efecte hivernacle,
el diòxid de carboni-CO2
carbo CO2 i que serveixin d’esmorteïdors de les onades de
calor que es preveuen als estius.
o) Atès que el canvi climàtic afectarà de manera directa a tots els ecosistemes i
els boscos mediterranis no en seran una excepció, impulsar la gestió dels
sistemes agroforestals,
agroforestals, donant suport a iniciatives que afavoreixin una gestió
sostenible en les finques tant de titularitat pública com privada i avaluar
l’aprofitament del recurs de la biomassa obtinguda.
p) El subministrament d'energia elèctrica és essencial per al funcionament
f
de
l'economia. El seu preu influeix en la competitivitat de bona part de les
empreses i pot determinar l'encariment de les matèries primeres i els
productes acabats i, proposem estudiar contractar la distribució a través
d'empreses de subministrament
subministrament d'electricitat procedent de fonts d'energia
renovables.
5) Instar l'Administració de l'Estat i la Generalitat de Catalunya a impulsar polítiques de
suport i ajut als municipis per tal d'assolir conjuntament els objectius establerts en la
Conferènciaa Internacional sobre el Canvi Climàtic i especialment la Declaració de París de
la Climate Summit for leaders (Una contribució decisiva dels municipis i les regions a la
COP 21)
6) Instar a la Generalitat de Catalunya a reprendre els treballs per a l’aprovació
l’apr
de la llei de
canvi climàtic de Catalunya per afrontar els reptes energètics i climàtics, la regulació a

31

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
llarg termini a nivell d’adaptació i mitigació i la transició vers una la descarbonització de
l’economia catalana i a la protecció social i ambiental,
ambiental, ambiciosa i concreta.
7) Traslladar aquests acords a la Diputació Provincial de Barcelona, a les entitats
municipalistes, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l'Estat Espanyol.

La Sra. Bosch diu que noo m’estendrà
m’estend amb la meva intervenció, ja que la mateixa moció és
prou explícita.
Vol ressaltar que molt
olt sovint es repeteix sostenibilitat i eficiència perquè queda bé en el
context, sense veure-hi
hi la dimensió i com no, la oportunitat.
Manifesta que es té davant el gran
gran repte d’un nou canvi cultural amb el Canvi Climàtic, i
no n’hi ha prou amb petites accions, s’ha de posar de valent i vincular Medi Ambient a les
sinèrgies de totes les àrees, per tant, es tenen dues opcions: treballar per obligació o anar
una mica més enllà, per això demana el vot afirmatiu de tots els grups que conformen el
consistori.

El Sr. Oliva diu que l’equip de govern en aquest tipus de mocions adopten una actitud
integradora i per tant el que interessa és sumar aportacions i aconseguir un consens
cons
més
ampli possible. Afegeix que un cop estigui aprovat el Reglament de Participació ser`el
primer debat que hi haurà al Consell de Territori i Sostenibilitat, un pla de medi ambient
que s’ha de procurar que integri tot allò que cadascun dels grups creu
creu important per ell.
Afegeix que al PAM es diuen coses importants com aconseguir l’autosostenibilitat
energètica dels diferents equipaments municipals que és un objectiu molt ambiciós però
per exemple l’ajuntament de Mataró acaba de posar en marxa un conjunt
conju de mesures que
tenen com objectiu això, arribar al sector privat, mitjançant acords amb la patronal,
evidentment Mataró té un potencial en aquest sentit que Vilassar no té, però afegeix que
s’haurà d’inventar com es fa per aconseguir aquesta sinèrgia entre
entre sector públic i sector
privat.
Puntualitza que totes les aportacions que es puguin fer en aquest sentit i en el consell
Territorial, s’integrarà tot en un pla de treball únic de tots que tingui com objectiu
aconseguir aquests objectius.

El Sr. Cusidó comenta que la moció és extensa i que hi ha coses en les que estan a favor i
en altres que els sembla que és molt millorable.
Anuncia que votaran a favor de la moció.
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El Sr. Miralles manifesta la seva alegria davant una moció d’aquests termes que sigui
concreta i marqui punts específics. Afegeix que és realment molt ambiciós i que un grup de
la oposició proposi portar a terme tot un seguit d’acords i que l’equip de govern hi voti a
favor, ho haurà de dur a terme i desenvolupar.
Anuncia que votaran a favor
favor i desitja que tanta ambició no sigui un fre per què es pugui dur
a terme.

La Sra. Martín-Moreno manifesta que votarà a favor de la moció.

L’alcalde diu que s’ho prendran seriosament i afegeix que podran exercir el control sobre
el que es faci.
A continuació
uació sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.

12.- Moció de la CUP per la retirada d'honors a Felip VI i a tots els membres de la
Casa Real Espanyola.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000058

Moció presentada per: Candidatura d'Unitat Popular
Assumpte

Moció de la CUP per la retirada d'honors a Felip VI i a tots els membres de la Casa Real
Espanyola.
Relació de fets
Després de 300 anys d’ocupació dels Països Catalans per part de la corona espanyola, el municipi
de Vilassar de Dalt retira el suport moral a la monarquia i expressa la voluntat de viure en uns
Països Catalans plenament lliures i democràtics, on es respecti la sobirania popular i la igualtat
igualta
entre persones.
Atès que Felip VI, actual rei d’Espanya, no ostenta aquest títoltítol que pretén el nostre vassallatgevassallatge
com a resultat d’un procés democràtic sinó just al contrari, com a conseqüència de l’herència
dictada pel seu antecessor Francisco Franco;
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Atès que el seu regnat entronca directament amb el del seu avantpassat Felip V de Borbó,
responsable de la pèrdua de llibertats nacionals que encara a hores d’ara els Països Catalans no han
recuperat;
Atès que, lluny d’encapçalar un procés democràtic per a rescabalar els greuges i els crims comesos
per la dictadura feixista, el regnat dels seus antecessors s’ha caracteritzat per l’absolució política i
penal dels criminals franquistes;
Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític
polític que viu Catalunya, i
atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat institucional;
Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt els
compromisos següents:
Proposta d’acord
1- Declarar persona
rsona non grata Felip VI i a tota la Casa Real Espanyola al municipi de Vilassar de
Dalt.
2- Instar a la resta de municipis de la comarca del Maresme a revocar qualsevol acord de ple que
doni algun tipus de reconeixement o honors a la Casa Real Espanyola o als seus membres.
3- Reprovar qualsevol règim autoritari o monàrquic arreu del país. Declarar que com a societat
democràtica que volem ser, necessitem un sistema polític on totes les persones siguin iguals en
drets i deures i sense privilegis. Un Estat Català
Català basat en la igualtat, la fraternitat i la llibertat.
4- Donar trasllat d’aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya i als portaveus dels
grups.

El Sr. Miralles diu que presenten aquesta moció i creuen que és prou senzilla, explícita i
directa com per no reproduir grans arguments respecte al tema.
Demana que es tingui la valentia i les ganes d’aprovar-la
d’aprovar la per unanimitat per què creuen que
comença a fer hora que elss representants polítics facin exercici de democràcia i demanen
que qualsevol representant de qualsevol estat sigui escollit de forma democràtica i no per
imposició d’una herència feixista que vingui donada als nous règims democràtics del segle
XXI.
Afegeixx que el poble de Vilassar de Dalt és d’esquerres i a més independentista i és molt
adient que no es reprodueixin els fets, com qual el rei venia a les ginesteres i se li facilitava
tota la vinguda amb totes les necessitats protocol·làries i de seguretat.
Demana que tots els grups votin a favor de la moció.
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El Sr. Morales diu que des del grup municipal d’ARA VILASSAR, votaran a favor de la
moció, ja que estan plenament compromesos amb el projecte de la República Catalana i
també creuen que no cal repetir grans arguments i que ja han expressat en varies ocasions
els vilassarencs i vilassarenques amb fets i accions, que la posició política àmplia de
consens és majoritària a favor de la independència i recorda que té una majoria política al
Parlament i un govern
ern compromès amb aquest projecte i que estaran al costat de les
institucions que són la referència en aquest àmbit.

El Sr. Garrigós diu que Convergència vol centrar aquesta moció en dos punts, ja que
entenen que la declaració de persona non grata és una figura de dret intern nacional i per
tant neix dels contexts de les relacions internacionals.
Explica que la persona non grata no està recollida entre les competències del municipi i en
aquest sentit va l’informe de secretaria. Tot i això diu que es formulen
formulen una pregunta: que si
realment s’està en un escenari de desconnexió, si realment s’està enmig d’un procés
constituent d’una República Catalana, si té sentit que els ajuntaments subroguin en
competències que corresponen a l’Estat.
Afegeix que cada poble té dret a escollir la seva organització política i si els veïns de
Catalunya han optat per una monarquia parlamentària s’han de respectar i no correspon a
ningú emetre judicis de valor que correspon a l’Estat i que un dels principis dels estats
democràtics és el bon veïnatge i respecte a la singularitat de cadascú.
Diu que és un cas diferent a l’exposat a la moció és que alguns membres de la cas real
espanyola tinguessin honors o distincions concedits per Vilassar ja que en aquest cas
haguessin demanat que es retiréssin.
Anuncia que s’abstindran.

La Sra. Martín-Moreno diu que el rei d’Espanya Felip VI és el cap de l’estat i del país, fent
que regni la unitat i la permanència a la nació espanyola assumint el seu rol d’arbitratge i
moderació del funcionament regular de les institucions contemplades i recollides a la
Constitució Espanyola.
Manifesta que des del seu punt de vista és el més roí nombrar una persona non grata ja que
ningú es mereix aquest tracte.
Els diu als regidors que ocupen una regidoria per què
què s’han sotmès a un procés democràtic
i han jurat fidelitat al rei per imperatiu legal. Afegeix que si estan promovent això no
tindrien que ocupar el lloc de regidors ja que ser regidor és acatar les lleis i la Constitució i
tenir un respecte cap a les institucions.
ins
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Manifesta que el rei Felip VI està regnant i no per què el seu antecessor fos Franco sinó per
herència d ela família real.
Comenta que quan no hi ha hagut rei a Espanya, durant les dues repúbliques, hi ha hagut
guerres, han lluïts germans contra germans i la monarquia va restituir la unitat i la
permanència de la nació.
Anuncia que està en contra d’aquesta moció i només li queda dir: Viva el Rey!!

La Sra. Bosch diu que els sembla necessari seguir treballant per recuperar la memòria
històrica, i està clar que s’ha de ser crítics, però que en aquest cas els sembla excessiu.
D’altra banda, afegeix que reprovar Felip VI no és la millor manera de plantejar les
relacions diplomàtiques en el cas de secessió, per tant anuncia que s’abstindrà.
s’abstindrà

El Sr. Miralles diu que pel que fa a la legitimitat de subrogació amb lleis espanyoles
declarant persona non grata a Felip VI, la que guanya és la democràtica i per tant com que
a aquesta persona no se l’ha escollit, creu que és més legítim que el Ple de Vilassar de
d Dalt
escollit democràticament decideixi el que cregui ver ell que no pas que ell sigui el rei.
Pel que fa a la intervenció del Partit Popular vol recordar que evidentment la constitució
espanyola obliga que els regidors que han estat escollits democràticament per imperatiu
legal acatin segons quines coses, però que els de la CUP han vingut a fer política
pol
i si cal
desobeir, ho faran amb aquesta i amb altres institucions de l’estat espanyol que no els
representa i no acabaran delimitant si són o deixen de ser més que una comunitat
autònoma.

L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 9 vots a favor
favor dels regidors d’ARA
VILASSAR i CUP, 1 vot en contra de la regidora del PP i tres abstencions dels regidors de
CIU i PSC

13.- Moció que presenta el grup municipal CUP Vilassar de Dalt per revisar i
actualitzar el Pla Municipal d'Igualtat de Gènere.
Gènere
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000068

Moció presentada per: Candidatura d'Unitat Popular
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Moció que presenta el grup municipal CUP Vilassar de Dalt per revisar i actualitzar el Pla
Municipal d'Igualtat de Gènere
Relació de fets

Les dades de violència masclista i els indicadors d'igualtat d'oportunitats entre homes i
dones mostren que a Catalunya estem molt lluny d'aconseguir la igualtat d'oportunitats
d'oport
entre homes i dones, i d'eradicar la violència contra les dones (que augmenta de manera
alarmant entre la població més jove).
Les violències masclistes són un problema estructural d’origen sociocultural; el trobem a
l’escola, al treball, al carrer,
carrer, als mitjans de comunicació, dins les llars… i per tant, és
necessari un canvi de mentalitat i de conducta per eradicar-lo.
eradicar lo. La violència física, de la
qual a Vilassar hi ha casos cada any, suposa la màxima expressió de la violència masclista
vers les dones,
s, però no és més que la punta de l’ iceberg d’una piràmide de diferents
formes d’opressió. A sota, tota una sèrie de diferents mecanismes de les violències
masclistes (psicològica, econòmica, institucional, simbòlica, estructural...), que prenen un
caràcter
er més subtil i invisible, ens coaccionen i discriminen dia a dia.
Les violències vers els dones, en el seu sentit més ampli, són una estratègia clau del
sistema capitalista i patriarcal per mantenir el control sobre nosaltres. El desmantellament
de dretss que està duent a terme en nom de la crisi econòmica, les polítiques d’austeritat i
les retallades a l’Estat del Benestar impliquen un retrocés en la llibertat i l’autonomia
econòmica de les dones. Aquests danys estan precaritzant les nostres vides i situen
situ
l’horitzó de l’eradicació de la violència masclista més lluny encara.
Des de l'Ajuntament cal prendre partit i responsabilitat vers les dones de la vila, i destinar
recursos i esforços, tant polítics com tècnics, per a la igualtat de gènere, la coeducació i
l’eradicació de les violències masclistes, reafirmant un compromís estable i perseverant
com a administració pública, un compromís que ha d’impulsar la necessària transformació
dels valors socials i implementar les mesures i dotació de recursos
recursos que permetin combatre
la xacra de la violència masclista a través de polítiques actives de lluita contra el patriarcat.
Per tot això, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt precisa avaluar l’impacta del Pla Municipal
d'Actuació per a la Igualtat de Gènere i d’una
d’una reelaboració per a la present legislatura, que
s’adeqüi a l'actual situació econòmica de l'Ajuntament i permeti posar tots els recursos
possibles al servei de la igualtat i la justícia social.
Fonaments de dret

1. Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes
2. Llei 11/2014 del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
3. Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar
eradicar la violència masclista.
4. Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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5. Llei orgànica 1/2004 de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa,
Informativa, es proposa al Ple l’adopció dels
acords següents:
Proposta d’acord

1. Revisar i actualitzar el pla Municipal d’Actuació per la Igualtat de Gènere.
2. Fer un procés participatiu entre l’Ajuntament, les entitats i la persona tècnica durant
el 2016.
3. Designar
gnar una persona tècnica de l’Ajuntament que estigui durant l’elaboració del
pla, amb formació en igualtat de gènere o que l’Ajuntament li proporcioni una
formació especialitzada en l’àmbit, per coordinar l’execució del nou pla municipal.
4. Crear una partida pressupostària per dur a terme les actuacions del pla.
5. Crear una comissió que estigui molt present en l’elaboració del pla i per fer
l’execució i el seguiment del pla un cop aprovada la moció. Aquesta comissió ha
d’estar formada per la regidora de Serveis
Serveis Socials, una persona tècnica, una persona
representant de cada partit polític de la oposició, convidar a les entitats que hi
vulguin participar amb una persona representant.
6. Realitzar un Pla Intern per a la Igualtat de Gènere a l’Ajuntament per tal d’eradicar
d’er
les discriminacions directes de gènere i corregir les discriminacions indirectes
(conciliació i corresponsabilitat, segregació horitzontal i vertical...).
7. Adoptar un manual de llenguatge i comunicació no sexista per a tots els documents
i comunicacions
ons que elabori l’Ajuntament.
8. Difondre el protocol de Violència de Gènere entre la població i fer accions de
sensibilització i formació durant tot l’any.
9.

Incorporació al plec general d’una clàusula que garanteixi la incorporació de crite

10. Elaborar i executarr un projecte de coeducació transversal, en el marc del Pla
Educatiu de Poble.
11. Estudi comparatiu entre dones i homes sobre l’evolució de les malalties i conductes
de risc 2011-2015,
2015, en col·laboració amb el CAP.

La Sra. Àlvarez vol puntualitzar que la CUP no nomé presenta mocions genèriques sinó
que també elaboren mocions pròpies per dur al Ple.
Creu que la moció es prou explicita i afegeix que l’objectiu de la CUP a través d’aquesta
moció, és renovar el compromís de l’ajuntament vers la igualtat de gènere i la seva
discriminació i que ha de ser una prioritat per l’ajuntament per tots els arguments que s’ha
exposat.
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Demana que s’aprovi per unanimitat, ja que és en to constructiu i creuen que és un tema
molt important que s’ha de treballar des dels mes petit fins la gent més gran.
La Sra. Ruhí diu que l’ajuntament treballa pel tema de la igualtat de gènere. Comenta que
és evident que tot es pot millorar i que estan encantats de fer-ho,
fer ho, millorar-ho
millorar
i d’acceptar
les propostes.
Vol recordar que hi ha un pla que es va fer al 2011, que es pot revisar, el qual inclou un
protocol de violència de gènere que malauradament s’ha d’utilitzar massa ocasions però
que té un seguit d’actuacions que donen bon resultat, en quan que les persones que se
senten atacades o maltractades
ades passen a una sèrie de fases en les que reben tot el suport
necessari.
Comenta que també hi ha un document per a l’ús del llenguatge no sexista de l’ajuntament,
que està vigent i és interessant de conèixer.
Manifesta que actualment s’està treballant per
per la continuada posada en marxa d’aquest pla,
amb una tècnica, que serà una persona referent de l’ajuntament i accepta la col·laboració
de tots els grups i les propostes.
plan
és
El Sr. Cusidó diu que els sembla perfecte la moció i a més la manera en què es planteja
la que demana CIU que es facin tots els plani i convenis.
Anuncia que votaran a favor d ela moció.
La Sra. Martín-Moreno,, diu que està en contra de la violència masclista i vol la igualtat de
gènere com a dona, però que la tractin igual que un home.
hom
Anuncia que s’abstindrà.
La Sra. Bosch comenta que es té un Pla d’Igualtat de Gènere força complert per acabar
d’implementar, i que donat el context de crisi i precarietat actual que esta provocant un
aprofundiment en el retrocés dels drets i un augment
augment de violència vers les dones, creuen en
la necessitat de la seva actualització i per tant hi votaran a favor.

La Sra. Àlvarez insisteix que és un pla positiu, que encara hi ha discriminació per gènere i
que és un bon projecte per actualitzar, revisar i des de Vilassar de dalt treballar aquest
tema.
La Sra. Ruhí vol matissar que els últims anys han sortit dues lleis noves molt modernes
m
i
pioneres a l’estat que és la llei de 21 de juliol de 2015 amb la igualtat efectiva de dones i
homes i la del 10 d’octubre de 2014 de drets de lesbianes, gays i bisexuals, i que no es tan
incloses al Pla per què són molt recents. Afegeix que per tant s’incorporaran.
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidors d’ARA
VILASSAR, CIU, CUP i PSC i una abstenció d ela regidora del partit popular.
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14.- Moció en defensa de les diputacions i en contra de la seva desaparició.
El secretari llegeix la moció, la part expositiva de la qual diu:

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000060

Moció presentada per: Partit Popular
Assumpte

Moció en defensa de les diputacions i en contra de la seva desaparició.
“El grupo municipal
cipal Popular del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt, conforme a lo
previsto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las entidades locales, eleva al pleno la siguiente moción en defensa
de las diputaciones, en contra de su desaparición.
Relación de hechos

Desde el comienzo de nuestra democracia las Diputaciones Provinciales han sido
coprotagonistas, como gobiernos locales intermedios, de la mejora general de nuestros
pueblos y ciudades, ayudando a los municipios
municipios a desarrollar sus competencias y a prestar
más y mejores servicios. Su objetivo final ha sido y es la aportación de más bienestar a los
ciudadanos ofreciendo servicios de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades,
evitando así que haya ciudadanos
ciuda
de segunda y de primera.
A lo largo de todos estos años han garantizado la permanente asistencia, cooperación
jurídica, económica, técnica y de asesoramiento de los municipios, facilitando su adecuado
funcionamiento, especialmente de los rurales.
Su labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de
prestación de servicios de primera necesidad que no podrían proporcionar muchos
municipios por si solos, de impulso de actuaciones complementarias en temas de
competenciaa municipal, ha sido definitiva para la gestión local.
Provincias y municipios, ayuntamientos y diputaciones, integran una misma comunidad
política local y comparten unos mismos intereses, sin relación jerárquica sino de paridad
institucional. Son fundamentales
fundamentales para, generando economías de escala, provocar el
abaratamiento de los costes y el consiguiente efecto multiplicador de los recursos.
Su papel es esencial para los pequeños municipios, hasta el punto de que su supresión
abocaría a la desaparición de pequeños
pequeños ayuntamientos. Y son imprescindibles para
combatir la despoblación.
Las Diputaciones Provinciales, son verdaderas Administraciones Territoriales con
competencias propias y con autonomía para gestionar sus intereses, tal y como reconoce la
Constitución.
El artículo 141.2 de la Constitución encomienda a las Diputaciones el Gobierno y la
administración autónoma de las provincias, reconocidas en su apartado 1º como entidades
locales con personalidad jurídica propia. Así lo ha refrendado el Tribunal Constitucional
Co
en
diferentes ocasiones, definiéndolas como “componentes esenciales cuya preservación se
juzga indispensable para asegurar los principios constitucionales”.
40

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
Finalmente, son elemento clave para la vertebración nacional, razón por la que su
eliminación
inación es una pretensión constante de las formaciones políticas nacionalistas.
Ante el conocimiento de un posible acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y
Ciudadanos que pasaría por la supresión de las Diputaciones Provinciales, el Partido
Popular
pular quiere una vez más salir en defensa de la existencia de las corporaciones
provinciales e insulares.
Una defensa de las Diputaciones Provinciales que hasta hace muy pocas fechas era
compartida por el Partido Socialista Obrero Español, quien concurrió a las elecciones
municipales de 2015 con una serie de propuestas que, lejos de conllevar la desaparición
que ahora negocian, las reforzaban para hacerlas más modernas, eficaces y transparentes:
PROGRAMA ELECTORAL PSOE MUNICIPALES 2015
Modernizar las Diputaciones Provinciales, hacerlas más eficaces y transparentes y
ponerlas al servicio de los pequeños municipios, fundamentalmente, para apoyar las
inversiones necesarias a través de los planes provinciales y ofrecer una adecuada
cobertura de servicios públicos
úblicos a sus vecinos y vecinas.
Y hace apenas dos meses el Partido Socialista Obrero español insistía en su defensa de
estas instituciones locales, que ahora usa como moneda de cambio:
PROGRAMA ELECTORAL PSOE GENERALES 2015
Modernizar las Diputaciones Provinciales reformulando su papel como espacio de
encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes y dotándolas de
competencias prestadoras de servicios que supongan una mejora de eficacia y eficiencia
respecto a los mismos servicios prestados por los municipios, siempre con criterios de
máxima trasparencia, racionalidad y democracia.
Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Vilassar de Dalt
somete al Pleno de la Corporación la aprobación
aprobación de los siguientes acuerdos:
Propuesta de acuerdo

1.

Reivindicar el valor institucional de las Diputaciones Provinciales como
gobiernos que cumplen la misión de cooperar en la vertebración territorial y de
velar por la igualdad y acceso de todos los ciudadanos
ciudadanos a los servicios
necesarios.

2.

Exigir al futuro Gobierno de la Nación que respete estas instituciones para no
castigar a los millones de españoles que, bajo su amparo, conviven en
municipios rurales.

3.

Valorar que el presente inmediato de las Diputaciones,
Diputaciones, no pasa por su
eliminación sino por alcanzar, junto con los Ayuntamientos, el objetivo de
dotarse de unas administraciones modernas y eficaces al servicio de los
ciudadanos, en las que no se solapen competencias, y que cuenten con el mismo
nivel de calidad
alidad y autosuficiencia de las demás Administraciones del Estado.

41

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
La Sra. Martín-Moreno diu que davant d’un possible acord entre el PSOE i Ciutadans que
passaria per la supressió de les Diputacions Provincials, el Partit Popular vol sortir en
defensa dee l’existència de les corporacions provincials per les raons següents:
-

-

-

-

-

-

Per la seva naturalesa i orígen constitucional, article 141.
Per què la seva supressió requereix una reforma de la constitució espanyola que no
pot fer-se
se sense consens i al marge de la majoria parlamentària.
Pel seu profund arrelament en la vertebració territorial d’Espanya.
Per què presten un indubtable servei als ciutadans i són de gran ajut als municipis
petits i mitjans que per sí mateixos es veurien amb grans dificultats per prestar
prest
serveis i no tindrien els medis necessaris per poder fer-ho,
fer ho, el que esquerdaria el
principi d’igualtat en la mesura que no tos els ciutadans tindrien accés als mateixos
serveis amb independència del seu lloc de residència.
Per què la seva supressió suposaria
suposaria el tancament de petits municipis, avui el 84 %
dels municipis espanyols (6.819) compten amb menys de 5.000 habitants.
Per què la seva desaparició implicaria que la seves funcions fossin assumides per
altres entitats territorials, possiblement de nova creació i sense estalvi econòmic.
Per què són imprescindibles per evitar la despoblació per què contribueixen a que
els ciutadans tinguin els mateixos drets i oportunitats qualsevol que sigui el lloc on
visquin.
Per què permeten avaratar el cost dels serveis generant economies d’escala entre
pobles de la mateixa província.
Per què són les institucions territorials més adequades per la coordinació dels
serveis municipals dels ajuntaments.
Per què garanteixen la prestació integral i adequada dels serveis de competències
municipals.
Per què presten l’existència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als
municipis, especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió.
Per què garanteixen en tots els municipis de menys de 1.000 habitants la prestació
prestaci
dels serveis de secretaria i intervenció.
Per què garanteixen la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i en
el seu cas supracomarcal i en el seu cas coordinació de la prestació unificada dels
serveis dels municipis del seu respectiu àmbit
àmb territorial.
Per què assumeixen la prestació de serveis de tractament de residus als municipis
de menys de 5.000 habitants i de prevenció i extinció d’incendis en els de menys de
20.000 habitants quan aquests no procedeixin a la seva prestació.
Per què assisteixen als ajuntaments en l’el·laboració i seguiment de l’aplicació de
les mesures contingudes en els plans econòmics financers.
Per què assumeixen la prestació dels serveis de gestió i la recaptació tributària en
període voluntari i executiu.
per què presten servei de suport a gestió financera dels municipis amb la població
inferior a 20.000 habitants.
Per què asseguren la prestació dels serveis d’administració electrònica i la
contractació centralitzada en els municipis amb població inferior a 20.000
20.00
habitants.
Per què coordinen el servei de manteniment dels consultoris mèdics, en els
municipis amb població inferior a 5.000 habitants.
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-

-

-

Per què propicien la innovació tecnològica i el desenvolupament dels municipis,
reforçant els serveis necessaris pel suport administratiu intern dels ajuntaments.
Per la informatització dels processos administratius dels mateixos amb les eines
informàtiques i el suport tècnic precisos assumint un paper proactiu en l’ existència
tècnica municipal i assumint la gestió de serveis
serveis que les seves característiques
impedeixen a petits ajuntaments gestionar-ho
gestionar ho de manera eficient i sigui sol·licitat
pels mateixos.
Per què presten l’assitència jurídica econòmica, tècnica, administrativa i de gestió a
aquelles entitats locals menors existents en els seu àmbit territorial.
Per què una de les bases de la cooperació econòmica local de l’estat és la
realització i execució dels plans provincials sobre inversions municipals, dotació i
millora de les estructures, serveis i equipaments municipals
municipals i projectes d’obra,
millora, conservació de la red viària de titularitat de les diputacions provincials.
Per què la seva eliminació no generaria estalvi i tindrien que ser assumides les
seves funcions per altres institucions que tindria un cost superior
superi a 6.000 milions
que suma el pressupost de les 38 Diputacions provincials, molt lluny de la xifra que
diuen els que ara proposen suprimir-la.
suprimir

La supressió de les Diputacions requereix el traspàs de les seves funcions a altres
administracions públiques, en general més allunyada dels municipis, menys
coneixedores d ela realitat municipal i de les necessitats de prestació de serveis per part
dels ajuntaments, cosa que implicaria una pèrdua d’eficiència.
Les Diputacions són institucions sanejades, compleixen amb els terminis de pagaments
a proveïdors i contractistes, tots presenten un període mig de pagament a proveïdors
entorn de 30 dies aproximadament i inclòs 17, d’aquelles que paguen abans de 30 dies.
El deute de les diputacions representa el 8 % de totes les entitats locals i el 0,3 € del
PIB nacional.
Les diputacions provincials, destinen a les seves despeses de funcionament un
percentatge inferior al d’altres administracions públiques.
Explica que el PSOE a la seva oferta de pactes fa uns dies proposava,
proposav sobre les
diputacions provincials, era redefinir el seu paper i la seva estructura, no la seva
desaparició. Pregunta si es pot canvia tant en una cosa tant trascendent per aconseguir
recolzament.
Puntualitza que per qualsevol cosa, la Diputació sempre ajuda
ajuda als ajuntaments.
L’alcalde diu que aquest tipus de mocions es podrien sintetitzar una mica.
El Sr. Oliva diu que es obvi que la moció del PP s’inscriu en el debat madrileny que es
tenen entre el PP i el PSOE i el pacte PSOE-Ciutadans
PSOE Ciutadans i que a més amb un escenari de
desconnexió nacional, s’haurien de romandre al marge i abstenir-se.
abstenir
Afegeix que si hi ha una zona
zona de l’estat, una nació amb tradició de debat territorial, és
Catalunya i amb una proposta d’estructuració territorial pròpia que la diferencia clarament
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de la nascuda de l’alliberalisme centralista del segle XIX de províncies i diputacions que
tenia com objecte carregar-se
carregar se les organitzacions pròpies dels territoris històrics de la
Península Ibèrica entre elles Catalunya. Afegeix que aquesta va ser la funció original de
diputacions i províncies.
Comenta que el Parlament de Catalunya ha aprovat unes lleis d’ordenació territorial que
tenen com objectiu la desaparició de les diputacions per posar en marxa les vegueries i els
consells comarcals.
Anuncia que votaran en contra d’aquesta moció ja que entenen que és clarament una moció
d’esperit purament centralista
centralista que no respecta l’essència de Catalunya i en un procés de
desconnexió aquesta és la única votació que té sentit.
El Sr. Garrigós diu que Covergència, a banda del que ha dit el Sr. Oliva, pensa que les
diputacions no són representatives de la complexitat
complexitat territorial a Catalunya. Creuen que
entitats més petites com els consells comarcals o les vegueries poden adaptar-se
adaptar
millor a
les necessitats del municipi i tenir com interlocutors als alcaldes i als regidors.
Anuncia que votaran en contra de la moció.

La Sra. Àlvarez diu que un
un cop més, el Partit Popular s'entesta a presentar mocions que
defensen un model de país que no només està molt allunyat del que defensa la CUP, cosa
que seria segurament normal per
pe la distància ideològica que elss separa, sinó que va en
direcció contrària a la voluntat molt majoritària de la ciutadania catalana i al que
històricament s'ha defensat aquí sempre que ha existit una mínima oportunitat de
desenvolupament democràtic.

Comenta que caldria
aldria recordar al PP que les diputacions
diputacions provincials, tal com es coneixen
ara, són producte d'una divisió del territori feta d'esquena a la població i a les realitats
locals, amb voluntat centralista i uniformitzadora. Puntualitza que en això li han de donar
la raó a la moció: l'organització provincial,
provincial, en tant que negació de les realitats nacionals
presents, ha estat cabdal en la creació d'una «nació» fabricada precisament per fer-les
fer
desaparèixer.

Manifesta que mentre
entre a les Corts de Cadis, que tant reivindiquen, encara existeixen les
Diputacions del Principat, la valenciana i la mallorquina, la posterior
posterior divisió provincial,
com han dit, intenta esborrar l'existència de la nació catalana en el seu conjunt. Diu que
tots els catalanismes han intentat des d'aleshores reprendre una organització més arrelada al
país, mancomunant les diputacions i amb el reconeixement de les comarques a la
Generalitat republicana i a l'Estatut del 1979 que, per cert, tant defensen ara. Comenta que
noo és un detall menor que una de les primeres lleis aprovades pel Parlament
rlament restaurat el
1980 fos la «Llei de transferència urgent i plena de les diputacions a la Generalitat» que va
ser declarada inconstitucional l'any següent.
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Diu que si parlen en concret de l'estat actual de les diputacions
diputacions provincials catalanes, poden
pode
dir que s'han convertit en uns ens opacs, on es gestionen ingents quantitats de diners
de manera discrecional i on els partits polítics col∙loquen
col loquen tota mena de paràsits.
par
En
aquest sentit, afegeix que caldrà seguir de prop l'Observatori Ciutadà de la Diputació
Dipu
de
Barcelona, que ja ha començat les seves investigacions gràcies en part a què ara la CUP és
present a la corporació provincial amb l'únic propòsit d'aixecar catifes.

Puntualitza que com veuen i en resum, qualsevol intent de sobirania que es fa, encara
e
que
sigui un detall tan aparentment menor com l'organització territorial interna d'una
autonomia, té davant la dreta immobilista espanyola (i també, per què no dirho,
dir
perquè el
nacionalisme espanyol és profundament transversal, l'esquerra majoritària).
majoritàri
Dins del
procés de recuperació de les sobiranies, de totes elles, la independència de l'Estat Espanyol
és no ja un desig, és una necessitat, i només desobeïnt les lleis injustes s’aconseguirà.
s’aconseguirà
Per tot això anuncia que votaran en contra.

La Sra. Bosch li diu a la Sra.Martin que entenen que ara toca fer demagògia per aprofitar el
moment.
Comenta que quan el PP i el PSOE parlen de diputacions no parlen del mateix. Diu que ells
defensen aquelles diputacions que treballen en xarxa amb els ajuntaments, i que
q
garanteixen els principis d’igualtat en la prestació de serveis siguin del color que siguin,
com s’ha portat a la pràctica a la diputació de Barcelona, (abans de que la comencessin a
desmantellar els que no se l’han creguda mai).
Afegeix que el model que el PP defensa és el que ha generalitzat de caciquisme territorial,
com s’ha dit clarament a València i Galicia.
Ga
Entenen que volen perpetuar el model Fabra, i
aquestt model de diputació és el que el PSOE rebutja.
rebutja Per tant anuncia que votaran en
contra.
La Sra. Martín-Moreno diu que no sap que hi té que veure el Sr. Fabra i València amb les
diputacions,
Puntualitza que ella s’ha referit en tot moment a la Diputació de Barcelona.
L’alcalde sotmet la moció a votació i es rebutja per un vot a favor de la regidora del PP i
12 vots en contra dels regidors d’ARA VILASSAR, CIU, CUP i PSC.
15.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de febrer que van del
de número D2016AJUN000075 al D2016AJUN000164 la
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relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2016AJUN000075
D2016AJUN000076
D2016AJUN000077
D2016AJUN000078
D2016AJUN000079
D2016AJUN000080
D2016AJUN000081
D2016AJUN000082
D2016AJUN000083

D2016AJUN000084
D2016AJUN000085
D2016AJUN000086

D2016AJUN000087
D2016AJUN000088
D2016AJUN000089
D2016AJUN000090
D2016AJUN000091
D2016AJUN000092

D2016AJUN000093
D2016AJUN000094
D2016AJUN000095
D2016AJUN000096
D2016AJUN000097

02/02/2016
PJ CARNESTOLTES 2016
02/02/2016
Aprovar relacions de reposició de bestreta.
02/02/2016
Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal,
gener de 2016
02/02/2016
Preu public Serveis Esportius Can Banus,
Desembre 2015
02/02/2016
Inici restabliment de la legalitat urbanística
urb
i
proposta d'ordre d'enderroc d'obres al c/ de la Pau, 25
03/02/2016
Ratificació suspensió cautelar i immediata d'obres
sense llicència al c/ Rafael Casanova, 24 bx.
03/02/2016
Ratificació suspensió cautelar i immediata
imm
d'obres
sense llicència al c/ Serra Vallmorena, 6
03/02/2016
Devolució fiança de garantia de les obres pendents
d'execució a la biblioteca de Can Manyer.
03/02/2016
Llicència d'obres per a col·locació de portes
tallafocs, realització de sectoritzacions, instal·lació de detenció
d'incendis i instal·lacions de boques d'incendi equipades al c/ Àngel
Guimerà, 57.
03/02/2016
Llicència d'obres per a subtitur banyera per plar de
dutxa, posar parquet i finestra
inestra d'alumini al c/ Guillem Pere Erodes, 18
03/02/2016
Llicència d'obres menors per arreglar façana al c/
Manuel Moreno, 33
03/02/2016
No pròrroga del contracte subscrit amb Siemens
Renting SA de rènting d'equip multifun-ció
ció pels serveis personals de
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt.
04/02/2016
Aprovar la relació C00008 de bestreta d'alcaldia
04/02/2016
JUSITIFICACIO PJ MATERIAL BIBLIOTECA
04/02/2016
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Barcelona, 9 3r. 3a.
04/02/2016
Sol.licita préstec.
04/02/2016
Sol.licitud de bestreta
05/02/2016
Cessió de l'espai públic del Casal Piferrer, per a
realitzar un curs
urs de monitors els dies 20,21,27,i 28 de febrer i
5,6,12,13,19,20,21,22,23 de març de 2016.
05/02/2016
Cessió de l'espai públic de la Plaça de la Vila, per a
la celebració de la Fira d'estocs i oportunitats,el dia 6 de març de
2016 de 8 a 15 h..(En cas de pluja, antic mercat del Carme).
05/02/2016
Taxa per Assistència al Casal del dia, gener de
2016
05/02/2016
Taxa Servei Atenció Domiciliària, gener de 2016
05/02/2016
Retorn
aval
bancari
l
llicència
d'obres
OMAJ2010000026
05/02/2016
Devolució fiança de runes per obres
OMAJ2013000009
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D2016AJUN000098
D2016AJUN000099
D2016AJUN000100

D2016AJUN000101
D2016AJUN000102
D2016AJUN000103
D2016AJUN000104
D2016AJUN000105
D2016AJUN000106

D2016AJUN000107
D2016AJUN000108
D2016AJUN000109
D2016AJUN000110
D2016AJUN000111
D2016AJUN000112

D2016AJUN000113
D2016AJUN000114
D2016AJUN000115
D2016AJUN000116
D2016AJUN000117
D2016AJUN000118
D2016AJUN000119
D2016AJUN000120

D2016AJUN000121

05/02/2016
Retorn fiança de residus llicència d'obres
OMAJ2012000013.
08/02/2016
Nomenament del Sr. Enric Ortega Rivera com a
Director del Museu Arxiu de Vilassar de Dalt.
08/02/2016
Cessió de l'espai públic de la Plaça de la Vila, per a
la celebració de la Fira d'estocs i oportunitats,el dia 6 de març de
2016 de 8 a 15 h..(En cas de pluja, antic
tic mercat del Carme).
08/02/2016
08/02/2016
Cessió de material per a fer una calçotada el
14/02/2015 per participar a Trailwalker
10/02/2016
Ampliació de jornada de tècnica auxiliar de
biblioteca.
10/02/2016
Aprovar la relació de reposició C00157 i C00160
10/02/2016
Aprovar la relació de reposició C00198 de Serveis
Tècnics
10/02/2016
Encàrrec per l'assessorament en matèria de
protecció de dades personals
ersonals i implementació de mesures per corregir
els defectes detectats a l'auditoria de protecció de dades personals.
10/02/2016
Relació d'intervenció I00980
10/02/2016
Relació d'intervenció I00979.
10/02/2016
Relació d'intervenció I00978
11/02/2016
Pagament de serveis extraordinaris al personal del
pavelló desembre 2015 i gener 2016
11/02/2016
Advertiment de caducitat sol·licitud de gual al c/
Manel Ventura Campeny, 3
12/02/2016
Llicència d'obres menors per substitució de 2
bigues i repàs de teules al c/ Sant Antoni, 21
12/02/2016
Llicència d'obres menors per reformes cuina del c/
Torrent Lloveras,18.
12/02/2016
Llicència d'obres menors per substitució de vigues
de fusta al c/ Salvador Riera, 20.
12/02/2016
Llicència d'obres per a l'obertura de cata per
reparació de fuita la xarxa de subministrament al c/ de la Pau, 27
12/02/2016
APROVACIO DELS PLAN ESPECIALS DE
PAGAMENTS SOL·LICITATS PER L'EXERCICI 2016
16/02/2016
Cessió del mercat municipal el proper 12/3/2016
per acte i concert solidari.
16/02/2016
AUTORITZACIO PJ RENOVACIO DOMINI I
HOSTING
17/02/2016
Incoar expedient disciplinari a quatre treballadors
de la corporació i nomenar-ne
ne instructora i secretaria.
17/02/2016
Autorització d'ocupació temporal dels terrenys
públics de Can Nolla per a la instal·lació d'una Fira d'Antiguitats i
Brocanters.
17/02/2016
Permís per a la celebració de la Processó de la Via
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D2016AJUN000122
D2016AJUN000123
D2016AJUN000124
D2016AJUN000125
D2016AJUN000126
D2016AJUN000127
D2016AJUN000128
D2016AJUN000129
D2016AJUN000130

D2016AJUN000131
D2016AJUN000132
D2016AJUN000133
D2016AJUN000134
D2016AJUN000135
D2016AJUN000136
D2016AJUN000137
D2016AJUN000138
D2016AJUN000139
D2016AJUN000140

D2016AJUN000141
D2016AJUN000142
D2016AJUN000143
D2016AJUN000144
D2016AJUN000145

Crucis, el dia 25 de març de 2016 a les 7:45 h.
17/02/2016
Permís per a celebrar Diumenge de Rams, el dia
20 de març de 2016 a les 11:30 h.
18/02/2016
Relació de reposició C00199 i C00200 de Serveis
Tècnics
18/02/2016
Preu públic per la prestació de serveis de la Gent
Gran de Can Rafart, Country - Gener 2016
18/02/2016
Preu public Serveis
veis Esportius Can Banus, Febrer
2016
18/02/2016
Suspensió cautelar i immediata d'obres sense
llicència al c/ Cadí, 8
18/02/2016
Obres sense llicència al c/ Santiago Rusiñol, 22
18/02/2016
Obres sense llicència
ència al c/ Murillo, 2
18/02/2016
Ordre d'execució c/ Sant Antoni, 20
18/02/2016
Designa de representació processal en el
Procediment Abreujat 73/2015-3,
3, del Jutjat d'Instrucció número 2 de
Mataró
19/02/2016
Aprovació de l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any
2016
22/02/2016
Cessió del mercat municipal el proper 12/3/2016
per acte i concert solidari.
22/02/2016
Declaració del cost real d'obres.
22/02/2016
Declaració del cost real de l'obra situada al carrer
Joan de la Cierva, 15 local 15.
22/02/2016
Aprovar la relació I00981 d'operacions de
l'Ajuntament.
22/02/2016
Permís per a penjar pancartes i cartells publicitaris
pels carrers.
22/02/2016
Permís per penjar cartells i pancartes públiciotaries
per a les jornades de portes obertes de l'escola
22/02/2016
Licitació parades festa Major de Sants Martirs
2016.
23/02/2016
Autorització
zació serveis extraordinaris de la policia
local.
24/02/2016
Reclamació del Comitè d'empresa del personal
laboral de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt sobre l'execució de la
sentència del Jutjat Social núm. 1 de Mataró (conflicte col.lectiu núm.
62/2015) referent a l'increment del 3% de la massa salarial del
persona
24/02/2016
Celebració de calçotada per residents i familiars,
als Jardins de l'hospital, el dia 16/03/2016 des de les 10:00 fins les
17:00h.
24/02/2016
Acord incoació segons relació 16007004
24/02/2016
Incoació expts. segons relació 16004925
24/02/2016
Allegació denuncia de transit 1501221/8
24/02/2016
Baixa denúncia de trànsit expedient P130642321
P1306423
d'acord amb el principi non bis in idem.
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D2016AJUN000146
D2016AJUN000147
D2016AJUN000148
D2016AJUN000149
D2016AJUN000150
D2016AJUN000151
D2016AJUN000152
D2016AJUN000153
D2016AJUN000154
D2016AJUN000155

D2016AJUN000156
D2016AJUN000157
D2016AJUN000158
D2016AJUN000159
D2016AJUN000160
D2016AJUN000161
D2016AJUN000162
D2016AJUN000163
D2016AJUN000164

24/02/2016
Proposta sanció segons relació 16004926
24/02/2016
Proposta incoació 9bis LSV segons relació
16002363
24/02/2016
Acord incoació expts. segons relació 16005711
24/02/2016
Acord incoació expts. segons relació 16004645
24/02/2016
Proposta incoació segons relació 16001493
24/02/2016
Acord incoació segons relació 16002103
24/02/2016
Acord incoació expts segons relació 16001209
24/02/2016
Acord incoació expt. segons relació núm. 16000453
24/02/2016
Adjudicació de contracte menor de serveis per
realitzar el projecte web VILASSAR DE DALT TURISME
24/02/2016
Devolució garantia definitiva del contracte especial
del servei de guiatge d'elements patrimonials del municipi de Vilassar
de Dalt.
24/02/2016
Inici procediment de restabliment de la legalitat
urbanística d'obres sense llicència
ncia al Torrent Lloveras, 22 2n. 1a.
24/02/2016
Al.legació a ladenuncia de trànsit 150010368 5526-DVV
26/02/2016
Aprovar la relació I00982
26/02/2016
Substitució de l'alcalde del 26 al 28 de febrer.
26/02/2016
Espai antic mercat del Carme dia 9/04/2016 per fira
intercanvi
26/02/2016
Lloguer de un pis al carrer Mare de Déu de
Montserrat, 3, 3r 2a amb finalitats socials.
26/02/2016
Lloguer de un pis al carrer
rer Passatge Mercat, núm.
12
26/02/2016
Calçotada popular dia 13/3/2016 a la plaça de la
Vila
26/02/2016
Celebració 17è Aplec de la Sardana dia 20 de març
de 2016.

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu-Arxiu
Museu Arxiu dictats des de la darrera sessió
ordinària del mes de febrer que van del número D2016MUSE000002 al D2016MUSE000003 la
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han
ha pogut
consultar.

D2016MUSE000002
D2016MUSE000003

04/02/2016
04/02/2016

Aprovar la relació I00163 de despeses
Aprovar la relació d'intervenció I00163

A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió
ordinària dell mes de febrer que van del número D2016TEAT000003 al D2016TEAT000003 la
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relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut
consultar.
D2016TEAT000003

05/02/2016

Aprovar la relació I00163 d'operacions del Teatre

16.- Precs i preguntes.

Torn de precs

El Sr. Cusidó diu que el Sr. Morales, els ha passat per mail en data 17/3/2016, les revisions
que es faran i que venienn demanant des del ple de juliol 2015, referent a les peticions que
reivindicaven els veïns de la Fornaca, del trànsit i el talús del passeig. Espera que se’ls
informi quan estiguin executades. Comenta que en el mateix mail també informa de les
actuacions al talús a l’Avd de la Cisa que venen del Ple d’octubre de 2015 i diu que es van
retirar les terres
es i tallar algunes branques. Manifesta que la realitat però es que es va
escombrar amb la màquina l’asfalt i res mes, ja que casualment ell hi era... no es va fer cap
actuació a la vorera ni es van retirar les terres que impedeixen el pas, amb la qual cosa,
cos
l’endemà de l’actuació la sorra havia tornat a envair l’asfalt. Demana que es torni a mirar i
es facin les actuacions efectives... afegeix que també del carrer del Mercat, els comunicava
que es faria el seguiment del compliment de la prohibició de circular
circu
i aparcar, i de
moment d’aquest seguiment no hi ha resultats, cotxes i motos i continuen passant i
aparcant... No obstant, li agraeix la informació.
Del Ple passat de febrer, pregunta si es va esmenar l’acta de la JGL o cal tornar-la
tornar a tractar,
ja quee recollia l’abstenció del Sr. Carlos, envers de dir que s’absentava de la sala. I també
recordar-li
li al Regidor Oliva que ens deu les explicacions pertinents de perquè es va cobrar
el primer termini de l’IBI abans que s’aprovés el padró fiscal.
A continuació, i en nom de CIU, formula els precs següents:

1- Horts en mal estat. Comenta que a la banda esquerra del carrer Torres i Bages, al
Torrent Lloveras i fins a la Paret Seca, hi ha horts, on s’emmagatzemen infinitat de
cubells, galledes, bòtils, plàstics,
plàstics, gomes, uralites i altres estris per contenir aigua i
petites construccions i aixoplucs improvisats..., que tot plegat, sembla mes aviat un
espai de barraquisme, on l’evidencia de l’aspecte insalubre, es converteix en risc per
els habitatges de la zona, bàsicament per les pudors que es desprenen i per la
proliferació del mosquit tigre que sorgeix dels bassals d’aigua estancada disseminats a
la zona. Afegeix que els veïns del sector han fet arribar les seves queixes de la situació
i no s’ha fet res all respecte. Per aquest motiu, demana com a prec que s’atengui aquesta
queixa d’insalubritat, i que es procedeixi al control de la situació de manera urgent
abans que s’iniciï la campanya del mosquit tigre i es torni a exposar al veïnat a aquesta

50

Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria
plaga, amb el risc que això comporta per la salut pública, sobretot en la temporada
estiuenca. (puntualitza que adjunta fotografies...
2- Llicència de Club de cannabis.
cannabis. Comenta que entre els carrers Juan de la Cierva i
Bonaventura Campeny, s’ha instal·lat fa poc un club
club de cànnabis, precisament en un
edifici industrial compartit, en el qual a tocar del mateix existeix una sala per festes i
events per a públic bàsicament infantil, que ha vist perjudicada la seva activitat per
aquesta recent instal·lació. Explica que el consum de cànnabis, comporta residus
ambientals específics, i una indefinició molt prima entre la funció social del club i la
pràctica il·legal de venda i consum, així com molts dubtes de en quins espais es pot
ubicar aquest tipus de club i com es regula la
la seva instal·lació. Explica que el veí
afectat es va adreçar als serveis tècnics municipals i li van assegurar que la llicencia és
correcte i que no poden fer res davant d’aquesta situació... D’entrada diu que els
sembla completament fora de lloc atorgar llicencia a una associació que bàsicament
consumeix cànnabis al costat d’un centre que acudeixen menors, però també els sembla
inapropiat en un edifici multi empreses en el que hi puguin treballar persones d’altres
activitats i estiguin exposades a substancies
substancies que poden limitar la seva capacitat pel
treball, i ús i manipulació de maquinàries, tal i com recull la llei de prevenció de riscos
laborals per a les empreses. Per aquest motiu, demanen com a prec que s’anul·li la
llicència i s’atengui degudament al veí que va expressar la seva queixa i no se’l va
atendre degudament.
3- Festa d’Illa Fantasia.. Comenta que els passats dies divendres 25, dissabte 26 i
diumenge 27, es va autoritzar per part d’aquest Ajuntament una festa a l’Illa Fantasia
en horari de 12:30 del migdia a 5 de la matinada, 17 hores ininterrompudes de música
Reggae i Soundsystem durant tres dies seguits... manifesta que els veïns de Les
Oliveres i La Granja, van tenir paciència el primer dia, però tres dies seguits, és
inaguantable. A més, afegeix
afegeix que l’aparcament i les zones viaries properes, estaven
plenes de furgonetes, autocaravanes, cotxes i camions amb acampada lliure i sense
serveis sanitaris durant els tres dies, convertint els voltants en un gran urinari campestre
per ser fins... Explica
ca que els veïns, ja farts, van anar a denunciar els fets als mossos i
aquests no podien fer res perquè estava autoritzada pel municipi que tenia la potestat
territorial i la policia local tampoc perquè tenien permís de l’Ajuntament, per tant
només la pot haver autoritzat l’Alcalde. Pregunta com pot ser que permeti una
vulneració semblant de la vigent ordenança de convivència ciutadana, art. 41 i següents
i si els 6.000 euros que aporten els propietaris als festivals Revela-T
Revela T i Vilazzari, diners
que l’Ajuntament
tament “ni ensuma”, no son per pagar “la barra lliure” d’aquestes festes
excessives... Li diu a l’ Alcalde que si val la pena “parar la mà i aclocar els ulls”
mentre nega el dret al descans dels seus veïns... Convergència pensa que no, i per això,
demanen com a prec, que compleixi i faci complir l’ordenança o que l’anul·li... de fet
li diu té la majoria absoluta per fer el que li doni la gana, però que no “prengui el pèl”
a la gent..., que això no està bé i es repeteix varies vegades a l’any. Demana que ho
arregli.
Puntualitza que els tres precs, son d’infracció o no aplicació de l’ordenança de convivència
ciutadana.
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L’alcalde diu referent als horts en mal estat que s’ho miraran.
Referent al festival diu que l’activitat amb música a l’exterior va acabar
acabar a dos quarts de deu
però que el problema va estar en la insonorització d’una carpa interior del recinte.
Puntualitza que s’ha convocat als operadors per parlar d’aquesta qüestió per poder arribar a
un acord per tal de garantir de manera equilibrada el dret
dret que tenen a fer funcionar el seu
establiment i el dret al descans del veïns.
El Sr. Oliva diu que pel que fa al club de cànnabis que les llicències d’activitats s’atorguen
responent a una legalitat i a uns informe tècnics, no obstant afegeix que s’ho miraran.

A continuació formula els seus precs el Sr. Miralles en representació de la Cup.

1. Senyalització. Com a prec demana que la cantonada de Cal Doctor amb Riera
Salvet es senyalitzi correctament.
2. Vorera sota el CAP.
CAP Comenta que sota el CAP hi ha una vorera que no està
ben acondicionada i demana com a prec que s’arregli.
3. Revela’t.. Demana si s’ha previst que hi hagi descomptes pels vilatans a l’accés
de les diferent instal·lacions del en el festival Revela’t.

L’alcalde comenta que es prenen nota
not dels precs 1 i 2.
El Sr. Morales diu que fa dues setmanes que s’està parlant amb l’associació d’aquest tema
i que s’estan valorant diferents opcions aprofitant el fet que aquest any hi ha tres caps de
setmana d’exposició, per tal d’arribar a un equilibri
equilibri per què els vilassarencs en puguin
gaudir d’una manera més econòmica que la resta dels visitants.

A continuació formula els seus precs la Sra. Gemma Martín-Moreno, en representació del
PP.
1. Festa Illa Fantasia.
Fantasia. Diu que hi havia tendes de campanya i que la gent que va
trucar a la policia local se’ls va dir que no es podien acostar per què no tenien
suficients agents. Afegeix que quan els veïns es van enterar que hi ha havia permís
de l’Ajuntament és quan van trucar als mossos. Pregunta si s’ha de reforçar
reforç la
policia.
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L’alcalde diu que els Mossos d’Esquadra estan informats de tots els esdeveniments que es
fan a Illa Fantasia, que no hi havia cap permís per habilitar cap zona d’acampada i que no
hi va haver cap demanda en aquest sentit.
Pregunta on estaven les tendes de campanya.
La Sra. Martín-Moreno diu que a l’aparcament de fora d’Illa Fantasia.
L’alcalde aclareix que el pàrquing pertany a Premià de Dalt i que no s’ha donat cap permís
per acampar.
Insisteix que hi ha una reunió per parlar de tots
tots aquests temes i de futurs esdeveniments

La Sra. Martín-Moreno li recorda a l’alcalde si li presentarà per escrit el deute que té la
Generalitat a l’ajuntament ja que el PP està promovent que tornin els diners a tots els
ajuntaments.
L’alcalde diu que ja li faran arribar.

La Sra. Bosch no té cap prec

Torn de preguntes

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

Del Ple passat, diu que no se’ls ha dit res de la documentació que varen demanar en
referència a la cotització a la seguretat social dels càrrecs electes: La pregunta és perquè
no es va pagar correctament, de quin import es tracta l’anomalia i a quins càrrecs electes
afecta. En tot cas, demanem que ens lliureu un informe econòmic detallat d’aquesta greu
anomalia indicant fets i motius i responsabilitats al respecte.
resp

A continuació, i en nom de CIU, formula les preguntes següents:
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1. Vilazari.. Comenta que com han pogut rebre els regidors, un activista pels drets dels
animals, ens ha lliurat un escrit que demana que no s’utilitzin animals vius en el proper
Vilazari,
zari, per tot l’argumentari que aporta, i que en vers d’això s’opti per xerrades,
música i altres espectacles sense animals. També recorda que com a municipi, es van
adherir fa molts anys a una campanya contra el circ amb animals, i que ara tenen poca
memòria
ria i han convertit el Vilazari en un circ amb animals. La pregunta és si l’equip
de Govern tindrà en compte aquesta petició, que CIU subscriveix com a grup
municipal... Demana prou espectacles amb animals al Vilazzari... i que en tot cas es
busqui l’acord,, i s’apliqui si cal a l’ordenança de convivència ciutadana.
2. Aparcament Can Manyer.
Manyer. Comenta que des de fa uns dies, s’ha tancat l’aparcament
de Can Manyé, s’ha arrancat la tanca i els elements d’aparcament rotatiu, i evidentment
s’ha acabat el seu ús. La pregunta és, perquè no s’ha fet l’advertiment corresponent a la
web municipal, ja que la gent utilitzava l’aparcament rotatiu, sobretot els dimecres.
3. Llicència Castell. Comenta que a la Junta de Govern Local del 3/3/2016, es va aprovar
una llicencia d’obres
bres majors per la consolidació parcial dels murs perimetrals del
castell de Vilassar, no obstant la realitat és que estan fen un pou d’aigua, tal i com ens
demostra un veí que ens va fer arribar de forma anònima la fotografia
otografia que mostra...
Pregunta si no se li està donant ja prous coses a la propietat del Castell, ja que se li va
requalificar tot el terreny com a urbà a canvi de res, se li va treure la servitud de pas
del mig de la finca, les visites son “una presa de pèl”, se’ls deixa obrir un Restaurant
amb allotjament, sense accés públic al veïnat... A més es va aprovar la Llicencia sense
haver-ho
ho comunicat oficialment a la Comissió de patrimoni cultural, com així ho fa
constar l’arquitecte en l’acta. La pregunta és, perquè aquest tracte de favor envers el
Castell..., per això, demanen que s’aclareixi aquest fet de la llicencia, així com que
s’aturi la perforació del pou, perquè requereix una llicencia municipal específica i
permís especial de diferents departaments de la Generalitat (Medi Ambient, Conca
hidrogràfica...). I també demana que se’ls informi de les diferents actuacions al
respecte.

El Sr. Oliva considera que el Vilazari d’enguany serà diferent i no hi haurà res del que
s’esmenta a la pregunta.
Pel que fa a les obres del Castell explica que
que es va tramitar el projecte de sala de
restauració i es van iniciar les obres. Afegeix que al mes de setembre es va detectar que
s’havien iniciat unes obres sense llicència de consolidació dels murs del castell i
immediatament es va ordenar la paralització
paralització de les obres i el precintament de les bastides.
Comenta que les obre van quedar aturades i es va iniciar la legalització de les obres.
Afegeix que s’ha procedit a la tramitació dels diferents permisos del departament de la
Generalitat, la qual ha donat el vit i plau sense cap condició, quan a la Comissió de
Patrimoni l’arquitecte municipal va considerar que no calia aquest tràmit i més quan havia
passat per la Comissió de Patrimoni d ela Generalitat.
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Manifesta que ha estat tot el contrari de tracte de favor
favor i que és un bon exemple de parar
els peus quan les coses no es fan correctament.
Comenta que del pou no en sap res i que de la foto que ha aportat no es veu que sigui cap
pou, no obstant diu que ho aclariran.
Puntualitza que ha estat un procés modèlic en el qual s’hagués pogut interpretat just el
contrari si no s’hagués actuat però que amb la contundència en que es va actuar va obligar
a parar l’obra. Diu que és un exemple que la disciplina urbanística és igual per tothom.
Puntualitza que no hi ha cap intenció de permetre cap vulneració.
El Sr. Morales vol aclarir que des de la regidoria de comunicació no es va considerar
necessari posar al web et tema de l’aparcament de Can Manyer, ja que com que sempre
que s’obria es feia la notificació, simplement es
es va deixar de fer. Afegeix que s’accepta la
proposta i es farà en properes ocasions.
Referent a la Cisa diu que s’està treballant per una solució definitiva a partir de l’ajuda que
s’ha demanat a la Diputació per a la consolidació de talussos i del treball
trebal en l’expedient
obert amb els propietaris dels terrenys. Afegeix que l’actuació que explicava era una
qüestió de seguretat pel trànsit i no es va actuar també en la vorera per què és més costós i
per què ja hi ha una vorera ample a l’altre banda del carrer
carrer però calia actuar per la seguretat
del trànsit per què els cotxes no haguessin d’envair el sentit contrari. Afegeix que se
seguirà treballant en la questió.
El Sr. Cusidó puntualitza que la solució seria que el propietari posés la tanca que li
correspon al ser una superfície urbanitzable.

El Sr. Miralles, en nom de la CUP formula les preguntes següents:
1. Refugi d’animals.. Pregunta a que és conseqüència el canvi de criteri en la gestió
del refugi d’animals quan estava inicialment també un espai on es tractés la
recollida dels gats i no ha estat així.
2. Procés de contractació.
contractació Comenta que recentment hi ha hagut un procés de
contractació per urgència per una plaça per l’ajuntament i no s’ha publicitat de la
forma correcta. Pregunta quin ha sigut el procediment
proced

El Sr. Oliva explica que no hi ha cap canvi de criteri al refugi municipal sinó que
simplement hi ha un pla per fases que té uns costos i aquest any la partida arriba fins aquí.
Puntualitza que el tema dels gats s’està reconduint amb la gestió de les colònies de carrer.
Explica que s’acaba de fer un taller de la Diputació amb Aprodega per racionalitzar i
millorar la gestió que s’està fent de les colònies de carrer com per exemple simplificar-ne
simplificar
el nombre i els costos amb pinsos que són astronòmics.
astronòmics. Afegeix que a partir d’aquesta
formació s’anirà aplicant durant aquest any i es podrà racionalitzar aquest nombre.
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Respecte a la gatera que ha d’anar dintre del refugi que està tot apunt i manca acabar la
inversió al 2017 i posar-hi
hi les gàbies. Puntualitza
Puntualitza que volen tenir clar abans de començar
els costos reals i la seva gestió perquè si no es fa bé pot ser un desastre insostenible.
Comenta que Vilassar és l’únic ajuntament dels voltants que té un equipament d’aquest
tipus, per què funciona, hi ha gent que
que ho vetlla i per què dóna resultats.
Referent el tema dels gats puntualitza que és reconduir el paradigma en la manera de
gestionar cap una gestió sostenible i que funcioni.
La Sra. Llauró referent a la contractació que s’ha fet per màxima urgència explica
expli que es
va publicitar a la web i es va gestionar a través del SOC que ho va publicitar a través de la
xarxa XALOC i es va contactar amb les persones que tenien el perfil a nivell tècnic, amb
els curriculums actualitzats.
Puntualitza que el procediment va ser obert durant una setmana.
La Sra. Àlvarez diu que hi ha una manca de comunicació amb el personal que treballa a
l’ajuntament per què hi van anar persones per lliurar el currículum per que no estava a la
web municipal i van dir que allà no en sabien res
r d’aquesta plaça.
Puntualitza que hi ha gent que va portar el currículum que té capacitat per aquest lloc i ni
se’l va trucar.
Insisteix que el que volen saber són quins criteris s’han utilitzat per escollir la persona.
La Sra. Llauró diu que se’ls contestarà
contestarà per escrit de forma més detallada.

La Sra. Bosch formula les preguntes següents:
Agraeix
eix que s’hagi arreglat la senyalització del carrer Canyamars que ja està resolt.

1. Passatge Salvet amb Manuel Moreno.
Moreno Comenta que hi ha un petit
problema al Passatge Salvet amb Manuel Moreno, que està ple de pintades,
de brutícia, és fosc i de nit costa una mica passar-hi.
passar
Pregunta en quin punt
estan les negociacions per fer aparcament a Can Jaumetò, atès que permetria
descongestionar el centre i a la vegada evitaria
e
la lugubritat de gran part del
passatge.

2. Sonòmetres. Comenta que aquest
quest passat diumenge es va a tornar a patir les
molèsties produïdes per l’alt volum
volum a L’Illa Fantasia, voldrien saber quin
problema tenen per aplicar l’Ordenança,
Ordenança, atès que segons tenen
t
entés, hi ha 2
sonòmetres. Pregunta on estan aquests dos aparells.
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El Sr. Morales referent al Passatge Salvet i Can Jaumetó diu que pel que fa a les pintades
diu que estan situades en una propietat privada i dintre de les actuacions de paissatge urbà
ur i
en col·laboració amb el col·lectiu d’artistes es va demanar a la propietat privada que cedís
aquella paret que dóna a Manuel Moreno per què s’hi pogués posar un mural de grafit amb
una perspectiva i amb una qualitat artística i no tot el conjunt de pintades
pintades que hi ha i la
propietat es va negar.
Referent a la il·luminació diu que va vinculat a Can Jaumetó.
El Sr. Oliva diu que Can Jaumetó està pràcticament apunt, que ha sigut una negociació
molt complicada per què l’altre part vol el mínim de càrregues
càrregues possible i l’ajuntament el
màxim de places d’aparcament possible.
Anuncia que hi ha un principi d’acord i que s’aconseguirà més aparcament del que estava
previst per a ús públic de la rodalia.
L’alcalde vol puntualitzar que referent al tema d’Illa Fantasia
Fantasia que l’Ordenança és un marc
per ò també té l’efecte màgic de la norma però marca unes pautes.
Diu que seguirà havent sorolls però que es farà tot el possible per esmorteir-ho.
esmorteir

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
secret
n’estenc
la present acta.
A Vilassar de Dalt,
[Firma01-01]

Vist-i-plau
[Firma02-01]
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