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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL  

 

REF.: 11/2016 
 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 
Data: 24 de novembre de 2016. 
Hora: de les 20:00h. a les 22:48h. 
Lloc: a la sala de Plens de l'Ajuntament. 
 

Hi assisteixen 

Xavier Godas Perez 
Pau Morales Romero 
Benet Oliva Ricós 
Paula Lloret Puig 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Josep Carlos Babot 
Carola Llauro Sastre 
Joan Alfons Cusido Macia 
Francesc Xavier Garrigos Roca 
Teia Alvarez Pons De Vall 
Enric Miralles Mestres 
Gemma Maria Martin-Moreno Garcia 
Maria Angeles Bosch Mauri 
 

Secretari: 

Carles Casellas Ayen 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 29 de setembre de 2016. 
2. Mesures en matèria de contractació del grup municipal. 
3. Constitució de Comissió Especial d'Aclariment al respecte de les factures de la mercantil 
EFIAL CONSULTORIA, SL girades a l'ajuntament i a la mercantil VISERMA, SLU en 
els exercicis 2007 a 2011. 
4. Aprovació de la Memòria d'actuació i constitució de la Comissió Especial d'Estudi per a 
la redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança dels horts comunitaris de Vilassar de Dalt 
5. Mobilitat al Maresme 
6. Moció en contra de la judicialització de la política i la persecució dels electes per 
contribuir al desenvolupament del procés constituent. 
7. Moció del grup municipal Socialista amb motiu del possible tancament de 29 jutjats de 
violència sobre la dona. 
8. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2016 
9. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 
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10. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària  de 29 de setembre de 2016. 
 
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena de l’acta del dia 29 de setembre  de 2016. 
 
El Sr. Cusidó demana que consti en acta la intervenció integra que diu el següent: 
 
“D’entrada, pel que fa a l’aprovació de l’acta de setembre, voldria dir que és un error molt 
greu que no s’enregistrés ni amb el llapis de memòria de la sala de plens, ni amb 
l’enregistrament de l’emissora municipal. Perquè el document sonor, forma part obligatòria 
de l’acta escrita, tal i com es va acordar en el seu dia pel corresponent Ple municipal, per la 
qual cosa, entenem que és un incompliment d’un acord de Ple.  
 
També volem fer esment que a banda de les circumstàncies d’aquest cas, el Secretari ha de 
prendre un mínim de notes en les quals es pugui acreditar les persones que han intervingut, 
les incidències esdevingudes, els vots emesos, els acords adoptats i la relació succinta de 
les opinions emeses. Aquests referents obligatoris de la norma, no queden reflectits en 
l’acta que se’ns presenta avui per aprovar. 
 
El nostre grup municipal, hem lliurat les intervencions que es van realitzar per a la seva 
incorporació, que demanem que s’incloguin. No obstant, entenem que cal refer les 
intervencions, precs i preguntes de la resta de grups municipals, i elaborar un acte amb els 
requisits normatius complerts. Per la qual cosa, demanem que quedi sobre la taula i retorni 
a la propera sessió amb els elements necessaris per la seva correcta aprovació. 
 
Un darrer incís, a la pag. 8 de l’acta lliurada, el resultat de la votació de la moció cinquena  
no es correcte, ja que no s’ajusta el nombre de vots amb el total de Regidors presents a la 
sessió. 
 
Afegir també, que no ens sembla ni correcte ni adequat, la dinàmica que s’està portant als 
darrers plens, de no adjuntar l’acta anterior per a la seva aprovació, i ja fa mesos que dura. 
Aquest fet, de no portar l’aprovació de l’acta al Ple quan toca, és una vulneració constant 
de la legislació vigent, i per això, volem recordar-vos que el DECRET LEGISLATIU 
2/2003, de 28 d'abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
el seu art.110.3, ens diu textualment “L'acta s'ha de sotmetre a votació en la sessió 
ordinària següent de l'òrgan i ha d'ésser llegida prèviament si abans no ha estat 
distribuïda entre els seus membres. S'ha de fer constar en l'acta la lectura i l'aprovació de 
l'acta anterior, i també les rectificacions que siguin pertinents; en cap cas no pot 
modificar el fons dels acords, i les rectificacions s'han de limitar als errors materials.” 
 
Ja fa mesos que aquesta norma s’està incomplint i entenem que no es pot permetre per més 
temps, per la qual cosa demanem que a partir d’ara es compleixi sense mes excuses ni 
dilacions.” 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria  

 

3 
 

 
 
 
La Sra. Martín-Moreno diu que votarà en contra de l’aprovació de l’acta per què falten 
totes les seves intervencions. 
 
 
L’alcalde diu que llegirà l’explicació del per què no s’ha pogut traslladar a l’acta de 29 de 
setembre les intervencions dels regidors i regidores: 
 
“El sistema de gravació de les sessions plenàries es realitza a través del disc dur que hi ha 
en la pròpia sala de plens, i també es grava a través de la  ràdio.  
El sistema de gravació del disc dur implica realitzar tot un seguit d’operacions, abans i 
després de la sessió. Un sol error en tota la operativa  fa que es perdi la informació, i això 
és el que va passar en aquella sessió de 29 de setembre del corrent.  
Pel que fa a la còpia de la ràdio, resulta que en la nit del 29 de setembre al 30 es va produir 
automàticament un canvi d’actualització en el sistema  operatiu windows de l’ordinador de 
la ràdio. Un cop actualitzat, automàticament l’ordinador es va reiniciar, i a conseqüència 
d’això es va perdre la gravació. 
 
Per evitar que es torni  a produir aquests fets, , segons ens ha traslladat el tècnic, a partir de 
la sessió d’octubre de 2016  i d’ara endavant  la ràdio gravarà els plens des de dos 
ordinadors, el mateix de sempre i un altre que precisament està connectat al servidor del 
propi ajuntament, així d’aquesta manera si algun dia ens trobéssim amb un altre situació 
similar o d’altres motius, sempre disposarem d’una copia d’emergència, una vegada la 
ràdio tingui guardat el ple amb seguretat, l’altre copia serà eliminada.” 
 
Afegeix que el secretari municipal també gravarà el ple en el seu dispositiu mòbil. 
 
 
El Sr. Cusidó puntualitza que entenen els motius, però demana que no torni a passar i que 
es quedi sobre la taula l’aprovació de l’acta, es facin les aportacions que puguin refer els 
grups i que al proper ple s’aprovi juntament amb la que toqui. 
 
 
El secretari municipal puntualitza que les aportacions de CIU, han arribat per correu 
electrònic avui i vol recordar que ell personalment va enviar un correu el dia després de la 
última sessió, en el que s’explicava el que havia passat i demanava que s’enviessin les 
aportacions que cadascú tingués, però que no han arribat i a conseqüència d’això quan es 
va enviar l’acta a la convocatòria del ple d’avui no apareixen aquestes aportacions, per què 
s’han enviat avui amb la convocatòria ja enviada. Insisteix que el correu del Sr. Garrigós 
ha arribat per correu electrònic a secretaria aquest matí i per tant no s’han pogut incorporar 
les aportacions materialment a l’acta. 
 
L’alcalde diu que no hi ha inconvenient en deixar l’acta sobre la taula i poder incorporar 
les aportacions pertinents. 
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A continuació vol deixar constància que avui s’han enviat per correu electrònic les 
convocatòries següents: 
 
- 1 de desembre de 2016, a les 18:30 h, el Consell d’Administració de Viserma. 
- 1 de desembre de 2016, a les 19:30 h, la Junta General de Viserma. 
 
 
2.- Mesures en matèria de contractació del grup municipal 
 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000154 
Proposta presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Mesures en matèria de contractació del grup municipal. 
 

Relació de fets 

L’article 122.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) defineix els contractes 
menors d’obres aquells d’import inferior a 50.000 euros,  IVA exclòs. Per la seva banda, 
són contractes menors d’obres i serveis aquells de quantia inferior a 18.000 euros. 
 
Així mateix, l’apartat 3r de l’article de l’article 122 estableix que els contractes menors es 
podran adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar, sempre que 
disposi de l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació. 
 
Per últim, l’article 95 del TRLCSP completa la regulació d’aquesta categoria de contractes 
referint-se a la tramitació en els següents termes: << En els contractes menors definits a 
l’article 122.3, la tramitació de l’expedient només exigirà l’aprovació de la despesa i la 
incorporació a l’expedient de la factura corresponent, que haurà de reunir els requisits que 
les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin.>> 
 
D’acord amb els antecedents, es pot concloure que el legislador estableix mitjançant els 
contractes menors una  flexibilització i simplificació del procediment, a l’hora que modula 
els  principis que regeixen  els processos de licitació  i adjudicació dels contractes 
administratius del sector públic. 
 
Al respecte d’aquest tipus de contractes, el secretari de la corporació en el seu informe de 
29 de setembre  recomana a l’ajuntament  l’adopció de criteris  generals i  comuns  per a la 
licitació i adjudicació dels  contractes menors d’obres,  serveis,  i subministraments, 
mitjançant instruccions, normes  internes, o document equivalent. 
 
Per altra banda, l’article 191.b) del TRLCSP, i abans l’article 175.b) de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, estableix que les entitats integrades dins 
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l’anomenat sector públic,  han de disposar d’unes d’instruccions d’àmbit intern sobre els 
procediments de contractació. En concret, és  obligació de l’òrgan competent de l’entitat 
l’aprovació d’aquestes instruccions. 
 
D’acord amb el que consta en l’informe de secretaria al que s’ha fet menció anteriorment, 
es dóna el cas  que la mercantil VISERMA, SLU està sotmesa a l’obligació transcrita en el 
paràgraf anterior, és a dir, que hauria de disposar d’instruccions de contractació aprovades 
pel seu Consell d’Administració, però resulta que no en disposa. 
 
A la vista dels antecedents, es considera procedent impulsar les actuacions que consten en 
la part dispositiva d’aquest acord, a fi i efecte de reforçar el compliment dels principis de  
publicitat,  concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació que 
regeixen  els processos de licitació  i adjudicació dels contractes del sector públic. 
 
Aquestes actuacions són adreçades als procediments de contractació que promogui 
l’ajuntament de Vilassar de Dalt, i també respecte d’aquells impulsats per l’organisme 
autònom Museu Arxiu  de Vilassar de Dalt, el Consorci del Centre Teatral i Cultural La 
Massa, i també a la mercantil VISERMA, SLU, en exercici de la competència de tutela 
previst a l’article 34.2 del TRLCSP. 

 

Fonaments de dret 

Els que consten en l’apartat “Relacions de fets” d’aquesta proposta. 

 

Proposta d’acord 

Primer. Encarregar al secretari i a l’interventor  d’aquest ajuntament la redacció de les 
instruccions que han de regir la  licitació i adjudicació dels contractes menors d’obres, 
subministraments i serveis  de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’organisme 
autònom Museu Arxiu  de Vilassar de Dalt  i del Consorci del Centre Teatral i Cultural 
La Massa. 

Un cop redactada la proposta, es traslladarà als òrgans competents de les respectives 
entitats per a la seva aprovació. 

 

Segon. Instar al Consell d’Administració de la Mercantil Viserma, SLU a l’aprovació 
de les Instruccions tècniques que desenvolupin els principis de publicitat, concurrència, 
transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació en matèria de contractació 
del sector públic, en compliment de l’obligació legal prevista en l’article  191.b) del 
Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

Tercer. Notificar aquest acord al secretari i a l’interventor d’aquest ajuntament, al 
president del Museu Arxiu, al president del Consorci del Centre Teatral i Cultural La 
Massa, i al president de la mercantil VISERMA, SLU. 
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L’alcalde diu que el que es fa amb aquesta moció és donar curs a les recomanacions que el 
propi secretari municipal va fer en l’informe referent a la facturació de la mercantil Efial i 
que aquesta recomanació té a veure amb clarificar els procediments de contractació, no 
només per Viserma, sinó també pel Museu-Arxiu i pel Consorci del teatre de la Massa. 

Puntualitza que aquesta qüestió de la contractació s’ha de poder clarificar i finalment 
aprovar també pel que fa a aquest conjunt d’organismes. 

Afegeix que com es va dir que era potestat d’alcaldia, però hi havia la possibilitat de tornar 
a passar per ple en la mesura que això es treballarà i que hi ha un termini de tres mesos per 
fer-ho, l’aprovació d’aquestes recomanacions, la voluntat és la mateixa que es va expressar 
ara fa una setmana que és que sigui el ple qui pugui ratificar-les. 

 

El Sr. Cusidó a la seva intervenció diu literalment el següent: 

 
“Aquesta moció, no deixa de ser un encàrrec als tècnics municipals per abundar en la 
millora de la transparència dels processos. 
 
En el cas del grup municipal configurat per l’Ajuntament i els organismes autònoms, està 
ben especificada en la norma pública, tot i que pot tenir marge de precisió, i no està de més 
que es pugui concretar. 
 
En el cas de l’empresa pública, també està subjecte als principis públics, però s’ha obviat 
durant molt de temps, i ara es pretén prendre una mesura correctora pel cas de les 
irregularitats de les factures que han aparegut amb l’informe del Secretari municipal. Tema 
que va vinculat a la següent moció i que ja tractarem més àmpliament en aquesta. 
 
Per la qual cosa, i sense mes detalls, votarem a favor de la moció.” 
 
Puntualitza que tal com es va canviar al ROM, volen que les intervencions constin de 
manera complerta i per això passaran per escrit a secretaria la seva intervenció literal per 
tal que constin de manera complerta. 
 
 
La Sra. Àlvarez diu que pensen que és molt necessari la redacció d’aquestes instruccions, 
ja que de fet va ser una demanda que va fer la CUP a la Comissió Informativa que es 
passés pel Ple i les instruccions que redactaran el secretari i l’interventor. 
 
Comenta que en el moment que aquestes instruccions es portin al ple, votaran a favor. 
 
La Sra. Martin-Moreno anuncia que votarà a favor per què li sembla bé que es tingui una 
regulació de les contractacions i afegeix que a la comissió Informativa, es va demanar que 
es demanés encara que no entri als reglament, tres pressupostos a cada empresa, que es fes 
públic i que també es passés pel ple. 
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La Sra. Bosch entenen que això representa una regulació per millorar els processos i per 
tant hi votarà a favor. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.- Constitució de Comissió Especial d'Aclariment al respecte de les factures de la 
mercantil EFIAL CONSULTORIA, SL girades a l'ajuntam ent i a la mercantil 
VISERMA, SLU en els exercicis 2007 a 2011. 
 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000155 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Constitució de Comissió Especial d'Aclariment al respecte de les factures de la mercantil 
EFIAL CONSULTORIA, SL girades a l'ajuntament i a la mercantil VISERMA, SLU en 
els exercicis 2007 a 2011. 

 

Relació de fets 

A instàncies de la petició formulada per l’alcalde de la corporació, el secretari general 
d’aquest ajuntament ha emès informe jurídic en data 29 de setembre del corrent.  
En aquest informe,  lliurat en ma als representants dels grups municipals que integren  el 
Ple Municipal,  s’analitza jurídicament les factures girades durant els exercicis 2007 a 2011 
per la mercantil EFIAL CONSULTORIA, SL a aquest ajuntament i a la mercantil 
VISERMA, SLU.  
A la vista de les conclusions desenvolupades en l’esmentat informe, es considera procedent 
impulsar les accions que siguin més convenients i necessàries per tal d’esclarir els fets  i 
les responsabilitats que es puguin derivar arran dels procediments contractuals que foren 
causa d’aquelles factures.  
L’article 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local determina la potestat 
dels municipis per establir i regular òrgans complementaris, de conformitat amb les 
previsions del Reglament Orgànic.  En els mateixos termes, l’article 52.2.e) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya atribueix al Ple Municipal la competència per a crear i regular 
òrgans complementaris.  
En desenvolupament d’aquesta competència, l’article 50 del Reglament Orgànic 
Municipal, aprovat definitivament per aquest Ple Municipal en sessió ordinària de 30 de 
juny  i publicat al BOP de Barcelona de 15 de setembre del corrent, estableix la possibilitat 
de constituir comissions amb qualsevol possibilitat per a assumptes concrets.   
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L’esmentat article del ROM també regula la forma de constitució,  composició i l’extinció 
de l’òrgan, que serà automàtica una vegada hagi dictaminat o informat al Ple sobre 
l’assumpte que constitueix el seu objectiu.  
Per últim, l’article 114.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina que 
l’aprovació per a la creació i la regulació dels òrgans complementaris està sotmesa al règim 
de la majoria absoluta dels membres que conformen l’òrgan plenari. En base a aquesta 
condició, i d’acord amb el que preveu l’article 179.1.b) de l’esmentada llei, el secretari 
general de la corporació ha emès informe previ que consta incorporat a l’expedient. 

 

Fonaments dret 

Els que consten en l’apartat anterior i que es donen per reproduïts. 
 

Proposta d’acord 

Primer.  Constituir la Comissió Especial d’Aclariment de  les factures de la mercantil 
EFIAL CONSULTORIA, SL girades a l’ajuntament i a la mercantil VISERMA, SLU en 
els exercicis 2007 a 2011. 
Aquesta Comissió té per objectiu esclarir els fets  i les responsabilitats que es puguin 
derivar arran dels procediments contractuals que foren causa d’aquelles factures.  
 
Segon. Disposar que la composició de Comissió especial d’Aclariment és la següent: 
 

a) President: l’alcalde de l’ajuntament, senyor Xavier Godàs Pérez. 
b) Membres de la corporació: cada grup municipal estarà representat per un  regidor o 

regidora de l’ajuntament adscrit al grup que representi, amb veu i vot. S’aplicarà el 
vot ponderat, segons el nombre de regidors adscrit al grup municipal que 
correspongui. Es designen: 

 
a. Grup M. ARA Vilassar: Benet Oliva , i suplent Carola Llauró 
b. Grup M. CiU: Joan Alfons Cusidó i suplent Xavier Garrigós 
c. Grup M. CUP: Teia Àlvarez i suplent Enric Miralles 
d. Grup M. PP: Gemma Martín-Moreno García 
e. Grup M. PSC: M. Àngels Bosch  Mauri 

 
Tercer. Pel cas que, en el present acte, no resultés designat representant d’algun dels grups 
municipals en la Comissió d’Especial d’Aclariment,  emplaçar a aquest grup per tal que, en 
un termini no superior a 10 dies a comptar del dia següent de l’adopció del present acord, 
presenti al Registre General el regidor o regidora del seu grup municipal escollit com a 
representant en la dita Comissió i suplent. Cas de no presentar la proposta en termini, es 
tindrà com a membre representant  del grup municipal al portaveu. 

Quart. La Comissió Especial d’Aclariment, en tant que òrgan col·legiat,  haurà  d’ajustar 
el seu règim jurídic a allò establert específicament en l’article 50 del Reglament Orgànic 
Municipal i en la resta de preceptes que li siguin d’aplicació dels continguts en l’esmentat 
Reglament Orgànic Municipal, i en les disposicions de règim local. 

Amb caràcter supletori, li serà d’aplicació les disposicions comunes desenvolupades en els 
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articles 5 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  

En el si de la Comissió,  es podrà requerir l’assistència de les persones i representants que 
considerin més oportú, i dur les actuacions que es consideri més avinent per atendre 
l’objectiu proposat.  

Cinquè. La Comissió Especial d’Aclariment haurà de lliurar al Ple Municipal el dictamen 
de conclusions al respecte de l’objecte pel qual ha estat constituïda en el termini no 
superior a tres mesos, a comptar de l’endemà  des de la data d’aprovació del present acord. 
 
 

L’alcalde diu que en la mesura que aquest informe el que plantejava és l’efecte de 
facturació regular cap a l’empresa i també hi havia en el cas d’un parell d’aquestes factures 
la necessitat de recerca del producte d’aquesta facturació, estimen que és important i 
oportú que una comissió que emani del ple i que pot tenir un caràcter públic, en aquest 
sentit, puguin fer venir a totes aquelles persones que consideri necessari i que la pròpia 
comissió aprovi de fer venir per poder clarificar els assumptes que tinguin a veure amb 
aquest període i aquesta facturació concreta. 

Puntualitza que d’aquesta manera es tindrà la informació a l’abast, no només documental, 
sinó també la que pot ser imputable sobre les pròpies intervencions de les persones que 
aquesta comissió convoqui. 

Diu que el motiu és portar una clarificació més precisa possible d’aquest procés i d’aquest 
període i que en el ple de febrer el dictàmen determini quin és l’estat de la qüestió i si cal 
en funció del que s’hagi treballat i del que s’hagi clarificat, si cal fer algun pas més o no. 

 

El Sr. Cusidó literalment diu el següent: 

 
“D’entrada, la creació d’aquesta Comissió, s’ha d’interpretar com a positiva, tot i que 
l’objecte que es crea i l’abast del que cal investigar, son realitats molt allunyades, i que 
actualment no poden causar cap reparació patrimonial, si hi hagués causa, ja que les 
indemnitzacions, només es poden fer efectives fins als darrers 5 anys de la sentencia o 
resolució ferma. En aquest cas, estem parlant de factures de 2007 al 2011, per la qual cosa, 
han prescrit les accions, en el suposat que se’n derivés responsabilitat patrimonial. 
 
Per la gent que ens escolta en aquest Ple, caldria explicar les circumstàncies que han portat 
a aquesta moció i l’anterior: El passat 20 d’octubre, ens vàreu convocar a una reunió per 
lliurar l’informe demanat per l’Alcalde sobre el cas Efial i la seva relació amb Viserma i 
l’Ajuntament entre el 2007 i 2011, de la qual s’extreu en l’informe emès pel Secretari de la 
Corporació, que els serveis prestats a l’Ajuntament, concretament els 3 contractes menors 
(factures 1 a 3) s’ajusten a l’ordenament jurídic, sense entrar en la valoració de la 
necessitat del servei i si aquest es podia prestar per recursos propis municipals. En canvi, 
els 24 contractes menors de Viserma SLU amb factures 4 a 29, son contraris a 
l’ordenament jurídic vigent en tant que adjudicats com a contractes menors, però que 
incorren en fraccionament irregular de successió de contractes a banda de no poder 
concretar la prestació efectiva dels serveis. 
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En el Ple passat del 27/10/2016, el nostre grup municipal, vam demanar com a prec, que 
seguin les indicacions de l’informe, s’acordés incoar la revisió d’ofici de les 27 expedients 
de contractació irregular i que a més es comprovés si la feina està efectivament realitzada 
amb la documentació pertinent de cadascuna. I que s’ampliés també aquest informe a la 
resta de personal contractat com a persones físiques de l’entorn d’Efial, que van prestar 
serveis a Viserma SLU, i ampliar el termini anterior al 2007 fins a la primera factura que 
va presentar aquesta empresa com a tal o els seus antecessors. 
 
Dir-te Alcalde, que jo de manera personal i com a Regidor primer de la CEV i ara de CIU 
des que vas entrar com Alcalde l’any 2011, t’estic demanant que s’auditi l’empresa pública 
i l’Ajuntament, i en cap moment has volgut realitzar un aclariment de la situació que ha 
portat a l’Ajuntament a acumular un deute de més de 30 milions d’euros i que estem 
pagant les vilassarenques i vilassarencs amb l’increment desproporcionat d’impostos que 
aproves cada any. 
 
Ara accedeixes a tractar aquest tema, perquè EFIAL ha sortit als mitjans de comunicació, 
perquè t’ho estem reclamant a cada Ple, perquè et demanant la documentació de Viserma 
amb temps i forma, i que tot i que no ens la dones, hauràs d’acabar donant-la... i perquè has 
de fer alguna cosa per tapar l’expedient... La resta d’Ajuntaments que han tingut tractes 
amb aquesta empresa, estan col·laborant amb la fiscalia anticorrupció i/o auditant i 
comprovant els períodes que hi van tenir relació. Tu no..., et limites a un període de 2007 a 
2011 d’unes factures en concret, sense entrar a avaluar el fons de la qüestió i inicies 
aquesta comissió, un cop saps que ha caducat la reparació patrimonial..., perquè t’esperes 
al 2016?... perquè no ho has fet abans? 
 
De veritat que no entenc perquè no vols donar explicacions al conjunt de la ciutadania..., 
Vilassar, es mereix saber perquè es va produir un forat de 30 milions d’euros i si els 
responsables polítics i tècnics de l’empresa municipal i de l’Ajuntament van fer el que 
tocava, si s’ha malbaratat el patrimoni públic i si algú s’ha beneficiat de situacions 
irregulars, que com he dit, estem pagant el conjunt de la ciutadania..., hem de ser 
transparents, per això convé fer net del passat per poder avançar millor cap endavant, i tu 
ho saps... però no vols... potser tens deutes “morals” amb algú? 
 
El teu Regidor d’Hisenda i d’Urbanisme, i actual President de Viserma i del Museu, ha 
estat pràcticament tota la vida corresponsable de les decisions que han portat a Viserma i a 
l’Ajuntament a aquest endeutament de 30 milions i que esteu fent pagar als ciutadans amb 
l’augment d’impostos, la venda encoberta de patrimoni a Bankia i ara amb la recompra 
dels edificis públics que ja son de propietat del grup municipal. 
 
El teu Regidor, va votar el canvi de qualificació de rústec a urbanitzable de Can Maians a 
canvi de res, sense cap compensació al municipi..., ha estat present en totes les decisions 
del Consell d’Administració de Viserma, en alguns moments, (2007-2011) com a Cap de 
l’oposició, un càrrec remunerat amb sou fix, dedicació parcial i cotització a la seguretat 
social que li va atorgar l’anterior Alcalde, altres com a soci de l’equip de govern (2011-
2015) ja amb tu, i ara (a partir del 2015) com a President.  
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Probablement, és una coincidència, però des que va canviar al vot a favorable per 
l’aprovació del POUM hem vist canvis importants en aquest, que abans no admetien les 
Normes de Planejament: 
 

• Els terrenys agrícoles del castell, van passar a urbà a canvi de res. 
• No s’està respectant la idea comuna de Parc natural fins als límits del cas urbà. 
• S’han canviat unes “porqueres” per un “menjador vip” en terrenys de muntanya. 
• Es volen edificar cabanes als arbres, en contra dels informes del Parc forestal. 
• Se signen convenis amb clau d’aprofitaments de dubtós encaix i no previstos en 

l’ordenament urbanístic. 
• Es fan caps i mànegues per encabir en diferents intents una gran superfície a Can 

Nolla, sense tenir en compte la correcta adequació dels accessos, amb demores de 
llicencies i amb convenis d’ús no previstos.  

• S’intenta encabir un Crematori no previst, que es fa enrere per la pressió popular i 
costa molts diners al conjunt de la ciutadania desfer-ne l’adjudicació. 
 

I altres situacions com que: 
 

• Es manté el Museu com a organisme autònom, incomplint la normativa de la Llei 
de Bases de Règim Local. 

• Es torna a activar Viserma, incomplint la norma bàsica de l’ordenament jurídic 
municipal per continuar “jugant a ser empresaris” sense les garanties públiques.  

• L’asfaltat de carrers sense pagar quotes urbanístiques ni contribucions especials, 
com a greuge a la immensa majoria de ciutadans que si que ho van tenir que fer. 

• La compra d’una casa per vitalici sense límit d’import, que és una sangria a les 
finances municipals i de dubtosa legalitat en el context econòmic que es va fer.  
 
 

I molts altres casos que fan que ens creï molts dubtes la seva gestió, ja que en tots aquests, 
no s’ha beneficiat al conjunt de la ciutadania sinó a particulars. Com diu una expressió 
Bogotana “hay que tener contenta a la clientela”. I sembla que a tu això ja t’estigui bé... 
 
A nosaltres no..., però hi votarem a favor i formarem part de la Comissió, potser serà la 
manera que ens donis la documentació que ens deus... A la política, hi ha una màxima que 
diu “si no vols que un tema es resolgui, crea una comissió d’estudi”... i aquí estem... Tot i 
això, ens reservem el dret de portar a terme les accions que creiem oportunes. 
 
No obstant, ara que ja tens les proves sobre la taula que s’han produït situacions irregulars, 
et tornem a demanar que s’ampliï aquesta Comissió a tota la gestió municipal, mitjançà 
una auditoria externa tutelada per la fiscalia anticorrupció, tant de Viserma des de l’any 
2000 fins ara, com també del grup municipal format per l’Ajuntament i els organismes 
autònoms des del 2005 fins ara.” 

 
 
La Sra. Àlvarez diu que la CUP al ple passat ja va fer una intervenció referent al tema 
d’Efial. Primerament vol dir que estan totalment d’acord en que es creï aquesta comissió ja 
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que creuen que és necessària i afegeix que a les conclusions demanaven que es confirmés 
la documentació si existia o no d’aquelles factures.  

Manifesta que el que sí demanen és que quan es creï la comissió tinguin tota la 
documentació necessària per poder treballar bé, ja que si no, no s’avança. 

Comenta que el secretari afirmava al seu informe que hi havia contractacions incorrectes 
en el servei i veuen que s’ha presentat la moció anterior per tal que no passin aquestes 
coses i per tant un punt més a favor. 

Constaten que la contractació del que va ser el director financer i posterior gerent de 
Viserma es va fer a dit i esperen que aquesta persona estigui convidada a venir a participar 
de la comissió igual que l’ex alcalde que també esperen que hi vingui. 

Diu que tenen un dubte i que si aquestes persones es conviden a participar a la comissió i 
es neguen a venir, que passarà i quines conseqüències tindran. Comenta que si la comissió 
és informativa, si ells no volen venir, si es crearà cert dubte que tenen alguna cosa a 
amagar i per tant pot haver-hi alguna cosa, se’ls obligarà d’alguna manera a poder 
participar o a convence-l’s per què vinguin a la comissió. Puntualitza que aquestes dues 
persones són claus per què participin i donin explicacions del que va passar amb Efial i 
Viserma. 

Per últim vol afegir que si en aquest estudi realment es veu que hi ha alguna cosa que és 
il· legal o irregular, si l’ajuntament i l’equip de govern prendrà mesures legals. 

Diu que la CUP sí que espera arribar al fons de la qüestió del tema Efial i esperen que totes 
les conclusions que es treguin es facin públiques i que si l’equip de govern no ho fa, la 
CUP ja ho farà. 

Anuncia que votaran a favor de la creació de la comissió. 

 

La Sra. Martín-Moreno anuncia que votarà a favor però que té varies preguntes a fer. 

Pregunta si l’ajuntament no tenia constància d’aquestes factures i que si no s’hagués 
presentat la moció de CIU i PP demanant que s’aclarís el tema Efial amb l’Ajuntament, no 
s’hagués sabut res. 

Diu que en aquesta comissió, el PP demanarà el llibre d’actes de del principi de Viserma, 
tots els comptes de Viserma i qualsevol factura no del 2007-2011, sinó des de que es va 
crear Viserma fins l’actualitat. 

Afegeix que a banda de la comissió hi hauria d’haver una auditoria externa, en la que gent 
especialitzada tingui totes les dades. 

Comenta que a l’ajuntament no li costaria res, ja que la Diputació fa auditories finançades. 

Manifesta que l’auditoria que es va fer a Viserma diu que Viserma hauria d’estar tancada 
des de l’any 2015, segons la LRSAL i de fet l’ajuntament ha tingut que rebre, igual que 
van rebre tots els ajuntaments en els quals hi havia una empresa pública així, una carta del 
ministeri ordenant la dissolució de l’empresa, per què el ministeri va enviar una carta a tots 
els ajuntaments amb empreses així, ordenant la dissolució i aquí no s’ha dissolt. 

Diu que li ha preguntat a l’alcalde si va rebre la carta i li ha dit que no i que s’informarà si 
es va rebre. 
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Comenta que en el registre mercantil es pot comprovar que Viserma no va passar 
l’auditoria i es demana que si en un any no s’han netejat els comptes, no hi ha hagut 
beneficis, l’empresa s’ha de dissoldre i s’estan saltant la LRSAL i no entén per què no es 
tanca. 

 
 
La Sra. Bosch diu que en el ple d’abans de vacances, es va posar en dubte la relació 
comercial que l’ajuntament i/o Viserma podia haver mantingut amb la Consultoria Efial, 
arran de les noticies que havien sorgit als mitjans, i en el que ells ja van manifestar la 
necessitat que l’ajuntament estigués a disposició per aclarir-ho. Manifesta que estan 
d’acord amb la proposta de creació d’una comissió especial que permetrà aclarir si hi van 
haver les suposades irregularitats. Puntualitza que són els màxims interessats en arribar al 
fons d’aquesta qüestió que fins al present no els consta que l’Ajuntament hagi estat requerit 
per les autoritats.  

Anuncia que votarà a favor de la moció. 
 
 
L’alcalde diu que no entrarà en provocacions. 

Pel que fa a la comissió diu que hi ha per una banda el fet que es podrà tenir amb tot luxe 
de detall, sobre el que s’està avui comentant, informació, i que la que no tinguin sí que 
generaria un problema.  

Comenta que si finalment hi hagués, fet que insisteix que ells no han trobat una il· legalitat 
manifesta, evidentment caldria fer els passos pertinents en aquest sentit. 

Referent a si això serà públic i notori i conegut per tothom, evidentment per tothom que hi 
estigui interessat i pels canals habituals s’explicarà i es donarà tot tipus de detall sobre 
aquest període i sobre el que es requereixi o es demani per què contra el que s’intenta dir, 
en successives ocasions, aquí no s’amaga res, ni s’amagarà res, per què no hi ha res a 
amagar. 

D’altra banda, hi ha un conjunt de qüestions que comenta el secretari que són les que s’han 
d’abordar, que són les que tenen a veure en com es procedeix en la contractació i en 
qualsevol cas amb l’informe del secretari com a prèvia, es pot parlar de la hipòtesi de la 
irregularitat però no troba elements d’il· legalitat. 

Afegeix que tal com ha dit la Sra. Bosch, a l’ajuntament de Vilassar ningú li ha requerit 
que dissolgués la seva empresa pública i aquí no ha aparegut ningú que demanés 
informació de res. 

Per acabar diu que no seran ells els que tinguin deutes amb ningú de cap mena i és tant així 
que la informació contrastada i provada amb les persones que s’intentarà convèncer per 
què els convé davant seu, amb les quals es podran esplaiar. Manifesta que espera que amb 
aquest conjunt de manifestacions i reunions i contrastant aquesta informació, esperen 
arribar  finalment a tancar aquesta carpeta que sempre acaba sent l’argument de sempre per 
dir que tot està igual i va molt malament... que és la intervenció que acaba de fer el Sr. 
Cusidó, que fa intervencions en el sentit que tot el que passa a Vilassar són un seguit de 
desgràcies pel conjunt dels vilassarencs i que és una cosa que va fent des de l’any 2011 i 
que al 2016 continua igual i la història vilassarenca va per una altra via. 
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Li diu al Sr. Cusidó que està en el seu dret i que el seguirà escoltant i que s’anirà portant la 
llista fins al final del mandat i que quan les dades li demostrin que està absolutament 
equivocat, una cosa que seria interessant de fer és rectificar. 

Referent a l’auditoria que diuen que no s’ha fet mai, insisteix que es va fer una auditoria, 
un concurs de creditors, que va passar tot pel jutge i que a conseqüència d’aquell moment, 
CIU i PP van marxar del Consell d’Administració de Viserma, que és una manera molt poc 
responsable de fer les coses. 

Insisteix que l’auditoria externa es va fer i que no la va fer Efial, sinó una altra consultora, 
auditoria, concurs de creditors, procediment judicials, sentència favorable al concurs.... 

Diu que Viserma com a empresa pública ha de passar una auditoria anual i que Viserma al 
2011 la va passar i que pot ser consultada per qui vulgui. 

D’altra banda diu que la gestió econòmica arribarà si tot va bé a 31 de desembre sota el 
110 de deute  en 5 anys i que això vol dir que s’estarà sota  el límit legal i que a Viserma es 
resitua i es farà una sentada estratègica del que ha de ser Viserma i espera la col·laboració 
més activa i de més relleu de les persones que sí que malgrat la discrepància poden arribar 
a fer feina en aquest sentit, a partir de gener un cop hagi passat aquest període d’aquest 
mes. 

Manifesta que el Sr. Oliva ha comandat la nau econòmica des de 2011 i els resultats estan a 
la vista. 

 

El Sr. Cusidó insisteix que fa molt de temps que està demanant informació per escrit i que 
si tot està tant correcta i tant bé li demana a l’alcalde que els hi faci arribar el que està 
demanant. Puntualitza que hi ha coses que fa dos anys que han demanat com factures del 
PP12. 

Li diu a l’alcalde que si finalment té raó, ell no tindrà cap problema en donar-li la raó però 
insisteix que el que sí que volen és l’auditoria externa tant de Viserma com de 
l’Ajuntament, per què estan sortint altres elements que poden variar el que en el seu 
moment es va auditar. 

 

La Sra. Àlvarez, puntualitza que la CUP va ser el grup que primer va demanar les factures 
d’Efial i posteriorment CIU i PP van presentar la moció al Ple. 

 

L’alcalde vol precisar que pel que fa al PP12 es va lliurar un CD amb tota la documentació 
integrar, amb tota la facturació íntegra a tot el conjunt de propietaris del PP12 i que en 
qualsevol cas li diu al Sr. Cusidó que ja li lliuraran una còpia. 

Referent a la documentació que demana de Viserma puntualitza que demana tota la 
documentació des del naixement de Viserma i que una part d’aquesta documentació està 
penjada al web i l’altre s’anirà recopilant.   
 
El secretari municipal diu que hi ha una documentació que ha de fer arribar Viserma al 
departament de secretaria i afegeix que per una acumulació de tasques no s’ha pogut 
dedicar a aquest assumpte, però afegeix que properament es podrà fer. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria  

 

15 
 

Referent a la documentació que toca més a secretaria, pel que fa als convenis que demana 
vol aclarir que es tracta de tots els convenis de 2000 a 2015 i que cal recopilar-los. 

També vol puntualitzar que part de la documentació sol·licitada ja ha estat entregada pel 
departament d’intervenció i part està penjada al web municipal. 

 

El Sr. Cusidó diu que referent al CD que es va lliurar del PP12 hi havia part d’informació 
d’unes factures, però afegeix que el que s’estava demanant era tot un detall específic de les 
adjudicacions, de si estaven o no en el projecte inicial, les modificacions de projecte i tot 
una sèrie de documentació que hi ha de ser i que no s’ha lliurat mai. Diu que el CD ja el té 
i insisteix que no és això el que demana i que hi ha tres escrits de finals de 2013 en els que 
està detallada tota la documentació que requeria i que a data d’avui no s’ha dit res. 

 

L’alcalde sotmet la moció  s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
4.- Aprovació de la Memòria d'actuació i constitució de la Comissió Especial d'Estudi 
per a la redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança dels horts comunitaris de Vilassar 
de Dalt 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000156 
 
Proposta presentada per: Equip de govern 

Assumpte 

Aprovació de la Memòria d'actuació i constitució de la Comissió Especial d'Estudi per a la 
redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança dels horts comunitaris de Vilassar de Dalt. 

 

Relació de fets 

En data 14 de novembre del corrent s’ha redactat la “Memòria d’actuació de l’Horta 
Comunitària de Vilassar ” signada per  la regidora delegada de Serveis Socials i el regidor 
delegat de Medi Ambient d’aquest ajuntament. 
 
En aquesta memòria s’estableixen les línies d’actuació del que han de ser els horts 
comunitaris que s’articulen a través de tres objectius diferenciats:   
 

a) d’una banda contempla un funció específicament destinada a donar suport 
alimentari a col·lectius amb necessitats especials;  

b) un segon comporta l’oportunitat de llaurar una parcel·la a tota la població que hi 
estigui interessada; 

c) S’utilitzarà un espai específic com a viver puntual de la jardineria municipal.  
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A la vista dels objectius proposats en l’esmentada memòria, es considera procedent 
impulsar les accions que siguin més convenients i necessàries per tal de materialitzar 
aquestes propostes.  
 
És per això que mitjançant aquest document es formulen les següents propostes:  donar 
conformitat a la memòria redactada i la constitució d’una Comissió d’Estudi per a la 
redacció de l’avantprojecte de l’Ordenança de l’Horta Comunitària  a Vilassar de Dalt. 
 

Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article  8.1.a) 
del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  del pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya atorguen als municipis, en l’àmbit de les seves 
competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la potestat per a 
l’aprovació d’ordenances i reglaments, essent el ple de l’ajuntament l’òrgan competent per 
a l’aprovació inicial i definitiva.  

Pel que fa al tràmit administratiu, cal destacar que el procediment per a l’aprovació de les 
ordenances i reglaments municipals ve regulat concretament en  els articles 49 i 70 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril,  en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en 
els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
Així mateix, segons  preveu l’apartat primer de l’article 62 del  Decret 179/1995, de 13 de 
juny, un cop acordada la formació o  modificació d’una ordenança, procedeix designar una 
Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.  
 
En un altre ordre de coses, i en el marc l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es desenvolupen els 
procediments de participació ciutadana en l’elaboració de les normes que promou 
l’Administració pública. Als efectes i per a facilitar  i incentivar la participació ciutadana 
es procedirà a publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament la  iniciació de 
la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que 
l’acompanya, i han de donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació.  
 
Per últim, l’article 114.3.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, determina que 
l’aprovació per a la creació i la regulació dels òrgans complementaris està sotmesa al règim 
de la majoria absoluta dels membres que conformen l’òrgan plenari. En base a aquesta 
condició, i d’acord amb el que preveu l’article 179.1.b) de l’esmentada llei, el secretari 
general de la corporació ha emès informe previ que consta incorporat a l’expedient. 
 
 

Fonaments dret 

Els que consten en l’apartat anterior i que es donen per reproduïts. 
 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, i en 
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exercici de les atribucions que confereix al ple l’article 22.2. lletra d) de  la Llei 7/1985 de 
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa l’adopció de la següent: 

 

Proposta d’acord 

Primer.  Donar conformitat a la “Memòria d’actuació de l’Horta Comunitària de Vilassar” 
segons proposta de  la regidora delegada de Serveis Socials i del regidor delegat de Medi 
Ambient d’aquest ajuntament, i que consta en l’expedient.  
 
Segon. Iniciar l’expedient per a la formació de l’Ordenança dels horts comunitaris de 
Vilassar de Dalt. 
 
Tercer. Constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte de 
l’Ordenança de l’Horta Comunitària de Vilassar, segons la següent composició: 
 
 

c) President: l’alcalde de l’ajuntament, senyor Xavier Godàs Pérez. 
 

d) Membres de la corporació: cada grup municipal estarà representat per un  regidor o 
regidora de l’ajuntament adscrit al grup que representi, amb veu i vot. S’aplicarà el 
vot ponderat, segons el nombre de regidors adscrit al grup municipal que 
correspongui. Es designen: 
 

a. Grup M. ARA Vilassar: Benet Oliva Ricós, i suplent Maria Lluïsa Ruhí 
Planas. 

b. Grup M. CiU: Xavier Garrigós, i suplent Joan Alfons Cusidó 
c. Grup M. CUP: Enric Miralles, i suplent Teia Àlvarez 
d. Grup M. PP: Gemma Martín-Moreno García 
e. Grup M. PSC: M. Àngels Bosch  Mauri. 

 
e) La regidora de serveis socials, senyora Maria Lluïsa Ruhí Planas, amb veu i sense 

vot. 
 

f) Personal tècnic de l’ajuntament, amb veu i sense vot: l’arquitecte municipal cap de 
l’Àrea de Serveis Territorials, senyor Jose Fernández Rodríguez; l’arquitecte tècnic 
municipal i cap de la Brigada Municipal, senyor Josep Fàbregas i Peinado, el tècnic 
de Medi Ambient, que farà les funcions de secretari delegat de la Comissió, en 
substitució del secretari general, senyor Josep Maria Gardell i Lafitte. 

 
g) Un representant escollit per l’entitat La Massa Centre de Cultura Vilassarenc, 

secció ecologista, amb veu i sense vot. 
 
Quart. Pel cas que, en el present acte, no resultés designat representant d’algun dels grups 
municipals en la Comissió d’Estudi, emplaçar a aquest grup per tal que, en un termini no 
superior a 10 dies a comptar del dia següent de l’adopció del present acord, presenti al 
Registre General el regidor o regidora del seu grup municipal escollit com a representant 
en la dita Comissió. Cas de no presentar la proposta en termini, es tindrà com a membre 
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representant  del grup municipal al portaveu. 

Cinquè. La Comissió d’Estudi, en tant que òrgan col·legiat,  haurà  d’ajustar el seu règim 
jurídic a allò establert específicament en l’article 50 del Reglament Orgànic Municipal i en 
la resta de preceptes que li siguin d’aplicació dels continguts en l’esmentat Reglament 
Orgànic Municipal, i en les disposicions de règim local. 

Amb caràcter supletori, li serà d’aplicació les disposicions comunes desenvolupades en els 
articles 5 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.  

 El president podrà, en el si de la Comissió, requerir la participació d’altre personal tècnic, 
propi o aliè. Aquests, podran assistir quan siguin convocats, i  podran  intervenir davant 
l’òrgan col·legiat amb veu i sense vot. 

Sisè. Disposar que la Comissió d’Estudi haurà de lliurar al ple municipal l’avantprojecte 
d’Ordenança, per al seu debat i votació en un termini màxim de tres mesos a comptar des 
de la data d’aprovació del present acord. 

Setè. Notificar el present acord al  personal tècnic de la corporació designat com a membre 
de  la Comissió d’Estudi, així com al representant de  l’entitat  La Massa Centre de Cultura 
Vilassarenc. 

Vuitè. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament i 
encarregar als responsables del Servei de comunicació, participació ciutadana i 
transparència d’aquest ajuntament, amb la  col·laboració del Departament de Secretaria,  
per tal que es duguin a terme les actuacions administratives necessàries per a  garantir el 
procés participatiu de la ciutadania en relació a la  formació de l’Ordenança de l’Horta 
Comunitària, segons preveu l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

 
 
 
L’alcalde diu que hi ha dues qüestions, una és que el PP12, aquella zona verda que hi ha a 
tocar  de l’autopista, que és una zona de conflicte perquè hi va haver un conflicte amb uns 
dels propietaris amb la configuració del conjunt del polígon industrial. Comenta que temps 
enrere s’havia plantejat la possibilitat de que hi haguessin horts comunitaris, i que de fet hi 
havia un projecte molt definit en aquest sentit a partir de l’arrendament de petites parcel·les 
i que darrerament s’hi havia afegit aquí la possibilitat de que hi hagués un espai per a la 
pròpia brigada i jardineria per compostatge i per petit viver. Diu que d’altra banda també es 
contemplava un espai vinculat a serveis socials per la banda de poder proporcionar verd 
fresc a les persones que requereixen i  famílies d’atenció alimentària. Afegeix que hi havia 
també un pressupost que en aquell moment s’estimava prop de 120.000€, i que en 
definitiva hi havia un conjunt de consideracions de tipus tècnics de com havia de ser això. 
 
Explica que el que es porta al Ple és sortir de la lògica d’aquell projecte que estava definit 
d’aquesta manera i entrar en una lògica de construcció col·lectiva d’aquest projecte a partir 
d’aquest espai de treball de que es doten un mes, però també una data límit que són tres 
mesos i per tant al febrer, per veure si hi ha la possibilitat de tirar endavant un projecte 
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d’horta comunitària així més a l’engròs que pugui tenir aquests tres elements d’una banda 
d’agricultura per l’autoconsum amb els condicionaments que siguin de caràcter ecològic, 
etc. però que tindria un element més cooperatiu que no pas arrendaments a priori de petites 
parcel·les, però que en qualsevol cas és un tema a definir, que la pròpia funció de l’horta  
comunitària donés la possibilitat de proporcionar verd on s’escaigui que les famílies i 
persones en situació de vulnerabilitat econòmica i d’atenció alimentària i que també cobrís 
molt menys format de les necessitats de la jardineria municipal, però només s’indiquen les 
funcions com a proposta. Puntualitza que hi hauria també una funció tipus pedagògic 
vinculades a les escoles, per tal d’articular alguna proposta que tingui sentit i que pugui ser 
útil i que tingui èxit, que no sigui un pre-disseny que acabi en un no res, han estat mirant 
experiència d’altres municipis, en alguns cassos la gestió de petits arrendaments han estat 
més problemàtica que no pas una oportunitat, afegeix que al capdavall el que plantegen és 
que el projecte que es pugui dur a terme i que això si creuen que ha de ser al 2017, que 
això pugui aterrar si és que finalment pot ser entre cometes un projecte d’èxit, doncs sigui 
un projecte que pugui contrastar al màxim amb les persones que en saben a banda de la 
representació política en aquesta comissió. Diu que la voluntat és aquesta i que se sotmeten 
a consideració de tot els grups..  
 
El Sr. Garrigós diu que des del grup municipal de Convergència i Unió estan a favor d’ 
aprovar aquesta memòria de la constitució de la comissió especial. Comenta que si se sap 
portar a terme entre tots, és un projecte important per el poble que avarca valors  com la 
solidaritat, la convivència i la cooperació, i que és un projecte que pot ajudar a la promoció 
d’activitat a l’aire lliure, a la promoció d’hàbits de vida saludable, a la promoció de 
consum de productes ecològics i de temporada i a la creació d’un espai de relació pels 
vilassarencs i vilassarenques. Per tant creuen que la creació de la comissió la veuen  com l’ 
instrument que ha de permetre escoltar a tots els interessats i implicats i definir com es 
volen els horts comunitaris a Vilassar. Afegeix que com a projecte veuen que es un 
projecte per fer poble i per tant votaran que sí.  
 
El Sr. Miralles primerament diu que la CUP com a consideració prèvia volen esmentar que 
porta uns sis mesos aproximadament treballant amb un projecte d’horts socials aquí a 
Vilassar de Dalt veient el precedent que l’ajuntament anys enrere havia intentat apostar per 
un projecte similar i l’havia aparcat i per tant davant d’aquesta inactivitat la CUP portava 
sis mesos darrere d’aquest tema. Explica que van anar a Premià de Mar a consultar un 
projecte d’horts socials que s’estava desenvolupant van consultar també una altre tipologia 
de projecte d’horta social en abast amb un ajuntament governat per la CUP i també van 
consultar un projecte d’horta social a Malgrat de Mar on hi ha diferents experiències i 
tipologies de gestió d’una horta comunitària social. Comenta que davant la presentació 
d’aquest moció, misteriosament aportada al ple, a la CUP els sorprèn, i els sorprèn 
gratament, i afegeix que tampoc és necessari que sigui la CUP qui iniciï un projecte 
determinat, sinó que el que és important és que el projecte es faci i que el que  hagin de 
parlar i tots els serveis que hagin d’esmentar vers la horta social a Vilassar de Dalt 
esperaran a fer-ho dins de la comissió d’estudi,  però perquè puguin acabar votant a favor 
de la moció de forma més convençuda els hi agradaria que se’ls aclarís ara quin és el 
pressupost o la partida que es dotarà per dur a terme aquest projecte, perquè segons quin 
tipus de partida hi hagi sabran o no si és un projecte fallit o és un projecte amb una mínima 
garantia d’èxit.  
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Manifesta que veuen també que a la memòria hi ha diferents punts d’incongruència, 
entenen que és una memòria molt inicial i bastant ambigua per deixar marge que a la 
comissió de treball es puguin arribar a conclusions consensuades i bàsicament apuntar 
també que la comissió d’estudi de l’horta social buscarà que hi hagi apart d’aquests tres 
elements inicials un quart que fomenti la ocupabilitat de la gent que esta aturada de llarga 
durada, més enllà de satisfer necessitats alimentàries bàsiques vinculant amb el projecte 
Fresc per tothom i voluntaris per vilassar que també era una de les vies que la CUP 
apostava, el que pensen és que la gent amb situació d’atur de llarga durada pot tenir aquest 
projecte com un projecte mirall i necessari per començar a ocupar-se i també aprendre 
professions diferents, a cultivar la terra i a la vegada, per què no, pot servir a nivell de 
programes d’ocupació i del servei d’ocupació, per exemple hores fetes als horts socials i 
comunitaris doncs a puntuació per convocatòries públiques de l’ajuntament i que així apart 
d’abastir una part existencialista doncs tingui una vessant  més emancipadora de la gent 
que hi participi, 
Anuncia que amb tot això votaran a favor de la moció.    
 
 
La Sra. Martín-Moreno diu que el PP votarà a favor perquè els sembla molt bé que tots els 
grups s’uneixin pel bé del poble i per fer coses perquè la gent es pugui unir en aquest poble 
i la comissió està molt ben pensada i que hi treballaran tots colze a colze.  
 
 
La Sra. Bosch diu que a partir dels anys 60 l' agricultura urbana i periurbana tradicional va 
anar desapareixent a causa de l' explosió urbanística. Diu que ara, des de la societat civil 
està sorgint amb força aquesta onada d' horts urbans col·lectius i reivindicatius, com a 
experiments agroecològics i com a dinamització social. 
 
Creuen que és positiu que des de l’administració es reculli aquest interès, i que el PSC tot i 
que encara no ho han començat a treballar sí que ho van incloure en el seu programa 
electoral, per tant, diu que hi votarà a favor. 
 
 
L’alcalde diu que sobre aquest projecte a nivell programàtic els diferent grups ja ho 
portaven i que s’ha d’admetre que potser hi ha coses amb les que tenen més punts de 
coincidència que no pas de discrepància i que això és bo saber-ho, sense problemes, que no 
hi ha d’haver cap mena de problema i la veritat és que s’ha utilitzat el terme misteriós, el 
que ell pot confirmar és que aquest projecte el va reclamar ell a serveis tècnics, a la Sra. 
Ruhí, i que no tenia la remota idea que feia sis mesos que la  CUP en parlava, però que 
tampoc seria la qüestió de veure qui treu més coses per què tampoc és la intenció.  
 
Comenta que aquella zona està actualment abandonada, que té la dotació i infraestructura 
mínima com per poder pensar en aquest projecte que com es deia ara doncs ja s’estan 
movent les coses per completar tot el procés urbanístic i que valia la pena doncs que es 
prengués ocupació d’aquella zona d’allà a partir d’aquest projecte més ampli. 
 
Afegeix que estan oberts a qualsevol aportació a la comissió no podria ser d’una altre 
manera, creu que s’entendran i que també és important a l’hora d’entendres que cadascú 
tingui la seva autoria, ell també pensa que el reconeixement és bàsic i que l’element 
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col·lectiu és important que el replantejament a les idees també s’ha de tenir en compte que 
tenen autories i que això és bo fer-ho.  
 
Manifesta que des del punt de vista de pressupost, estan acabant de confeccionar el 
pressupost i vol comentar que  120.000€ sobre la base del pressupost inicial és excessiu i 
que s’hauria de fer una visita sobre el terreny parlat amb alguns membres de la secció 
ecologista.  
 
D’altra banda creu que es pot aconseguir a l’hora de completar el PP12 i en funció que el 
litigi que hi ha que té a veure amb les palmeres, que aquestes palmeres en principi  s’ha de 
fer una cosa tan absurda que és agafar i replantar-les a un altre lloc. Puntualitza que  això al 
final costa uns diners i que aquests diners són interpretables en les seccions que es puguin 
fer, una possibilitat sobre aquest conjunt dels diners és precisament poder fer una 
intervenció a fons en la zona, perquè estan parlant d’una quantitat molt important, un acord 
d’aproximació  és que l’arranjament general d’aquesta zona la possibilitat que corri a 
càrrec de que encara és un litigi el polígon industrial i que s’ha d’acabar però que en 
qualsevol cas sinó hauran d’avançar els diners  i per tant evidentment el que no poden fer 
dir que tenen un projecte i llavors no executar-lo, la voluntat és executar-lo al 2017 i si 
com a prova d’això poden donar-los la paraula això serà així, els diners els tindran per una 
via o una altre i aviat doncs podria donar-los la confiança de votar. 
 
 
El Sr. Cusidó diu que a la comissió  informativa va demanar que és mirés els recursos de 
l’aigua que hi havia en aquell sector, i pregunta si s’ha mirat alguna cosa del tema perquè 
si es vo fer una cosa d’aquest tipus el que es necessita és aigua. Comenta que hi ha reserves 
d’aigua i pous però aquests pous són de reserva de particulars i aleshores d’aquests pous 
particulars no es pot disposar perquè aquests particulars en el seu moment van fer una 
reserva de domini d’aquests pous precisament pel que sigui, però és van fer i per tant és 
una càrrega que hi ha a dins de tot el polígon i per tant és bàsic per poder fer això amb 
condicions hi hagi accés a l’aigua. Insisteix si s’han fet investigacions al respecte i si els hi 
poden aclarir alguna cosa més.  
 
 
El Sr. Oliva diu que els tècnics s’ho han començat a mirar i la idea és que ho dibuixen de 
tal manera que l’aigua funciona per gravetat, a partir de la bassa que hi ha que s’omple 
d’una mina. Puntualitza que creuen que tota l’aigua és publica però ho estan comprovant 
perquè també hi hauria la possibilitat de que sigui una aigua privada que es desaprofita i 
que es pugui fer un conveni i aprofitar-la, però insisteix que en aquest moment s’ho estan 
mirant i la seva primera impressió és que si, i que  ja havien fet el  projecte amb la idea 
tenint clar aquest tema. Puntualitza que el dia d ela constitució de la comissió està  
convençut que tindrà algun tipus d’informe.  
 
El Sr. Cusidó pregunta a quina bassa fa esment. 
 
 
El Sr. Oliva diu que és la bassa que hi ha dibuixada a l’expedient, una bassa que hi ha en la 
part alta, just sota el que és la zona d’equipaments que es va redefinir dies enrere.  
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Insisteix que és públic, i que ja es comprovarà abans de la constitució, tot i que els t`cnics 
creuen que sí que és públic. 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- Mobilitat al Maresme 
 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000165 

Moció presentada per: Varis (Ara Vilassar, CIU i PP) 

 

Assumpte 

Mobilitat al Maresme 
 

Relació de fets 

En el darrer plenari del Consell Comarcal es va acordar per unanimitat el conjunt d’acords 
sobre mobilitat comarcal que adjuntem, així com demanar als Ajuntaments de la comarca 
la seva ratificació. Així, els grups sotasignants proposem al ple ratificar els acords adjunts i 
comunicar-ho al Consell Comarcal del Maresme: 
 
Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora Preservem el 
Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a traves dels seus Ajuntaments i 
entitats, des de fa ja molts anys estant lluitant per aconseguir la implantació de mesures en 
infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat, sostenible i segura, dels seus 
habitants, ja sigui a nivell intern entre els diferents municipis que la componen, ja sigui en 
relació al conjunt del territori català. 
 
Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de la qual 
volem basar aquesta moció. 
 
Citar ara tots els antecedents de treballs, estudis, informes, reunions, comissions de treball, 
etc. relacionats amb aquesta demanda seria molt extens perquè ja fa força temps que 
s’estan produint, però si que a l’hora de programar el que cal fer, no es pot oblidar el que ja 
s’ha fet, especialment en relació a la recopilació de dades i la definició de les necessitats. 
 
Tenint com a document de referència i consens la Declaració del Maresme del 2015 
promoguda per la Coordinadora Preservem el Maresme i el document marc consensuat per 
totes les forces polítiques al Comissionat de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme, 
que compta amb el compromís de totes les agrupacions polítiques comarcals en les 
municipals del mateix any, i aprovada en resolució al Parlament de Catalunya al març del 
2016 per tots els grups parlamentaris. 
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En aquest sentit, cal citar com a resum de tot que, en aquests moments, la Generalitat de 
Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, està redactant un Pla de 
Mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats detectades, haurà d’establir al 
conjunt de mesures a aplicar per aconseguir l’objectiu anteriorment citat de dotar el 
conjunt dels municipis del Maresme de la necessària i definitiva mobilitat sostenible i 
segura per als propers anys. 
 
És en base a aquesta premissa i al compromís del Govern de la Generalitat i l’acord del 
Parlament de no allargar el peatge de la C-32 més enllà de la data de finalització de la 
concessió actual,  es proposa al conjunt de forces polítiques del Consell Comarcal del 
Maresme fer arribar a l’equip redactor del Pla i als representants polítics del Departament, 
les consideracions i propostes concretes que s’acordin en el marc del Comissionat de 
Mobilitat i negociar a la Mesa de Mobilitat, per a que siguin tingudes en compte i es 
puguin incorporar al contingut de dit Pla de Mobilitat. Mesures que hauran d’estar 
finançades, amb part, els 400 M€ previstos d’aportar per part de l’Estat a la Generalitat de 
Catalunya en base a l’acord de traspàs de la NII, i dels que ja es varen trametre 97,2 M€ 
que no es varen destinar a la construcció de l’alternativa a la C-32 tal i com recull el 
conveni signat entre les dues administracions. 
 
És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents 
 
ACORDS 
 
Primer .- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està redactant 
per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
(compromís 2014) forçosament haurà de contenir les següents consideracions i propostes: 
 

- Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme, 
tant pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, en bicicleta i a peu. El 
conjunt dels estudis anteriorment realitzats i coneguts són previs a la situació de 
crisi econòmica que ha de comportar una disminució notable dels volums 
circulatoris i de desplaçament en el conjunt de Catalunya i del Maresme en 
particular. Han d’anar en direcció de la sostenibilitat i l’ordenació del territori. 
 

- Respecte al transport públic per ferrocarril  (xarxa ferroviària), cal millorar la 
capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions 
prioritàries de millora del servei anunciades per ADIF i la Generalitat, que permetin 
disposar de trens més llargs i amb major freqüència de pas, incrementant l’oferta de 
Rodalies i després on es fa referència als punts inter modals, garantir la protecció 
de la línia davant els temporals i les avingudes i en general, millorar la seva 
seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global i particular de tot el servei.  
 

- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona 
(rodalies Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacte ambiental,  urbanístic i 
de mobilitat amb el calendari del desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i 
Blanes, en els trams on sigui possible, realitzant tots els estudis tècnics pertinents. 
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- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les estacions per 
a persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones d’aparcament prop de les 
estacions, així com totes aquelles altres actuacions que ja estan previstes al Pla de 
Rodalies pel Maresme i que no hem citat anteriorment, com l’allargament de 
l’andana d’Arc de Triomf (Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre 
Granollers i Mataró.   

 
- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir present que 

es necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la 
comunicació entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del 
Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona. 

 
- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de la oferta  

de transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la connexió 
amb les estacions de tren. També, executar el més aviat possible, el ja projectat 
carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat. Dissenyar una extensió de carril bus i 
VAO - que pot ser tecnològicament versàtil – als punts de col·lapse tant de la xarxa 
de carreteres locals com les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del transport 
col·lectiu. 

 
- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix Besós i 

dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels municipis de l’Alt 
Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró. Propostes de millora:  

1- que la N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos.  
2- que la N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera).  
3- que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana. 

 
- Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que el 

que cal fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat que ha de tenir 
la N-II per la costa i la seva alternativa viària respecte dels moviments interns entre 
els municipis de la comarca. En aquest sentit, l’estudi haurà de definir, després de 
la consulta amb els implicats -territorialment parlant- les mesures concretes que 
hauran de fer possible la pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix 
cívic amb garantia de seguretat i integració urbana i dotant-la de major 
disponibilitat per a la circulació de vianants i bicicletes. 

 
- Òbviament, aquesta definició de la N-II no es pot deslligar de la que també s’ha de 

fixar de l’actual C-32 ( Autopista del  Maresme ), sobre la qual caldrà determinar  
la seva configuració i funcionalitat, com a via comarcal, tant en relació als usuaris 
maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils- Vilassar de Mar i Teià ) 
com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets. 

- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar 
prioritàriament la seva gratuïtat per als maresmencs. 

- Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions concretes 
de possible modificació de traçat o vialitat que permetin incrementar la citada 
pacificació de la N-II. 
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- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació dels 
vianants, així com la redacció i execució d’un carril bici (xarxa de bicicletes), el 
traçat i característiques del qual sigui resultat del consens de tota la comarca, 
incloent totes les mesures possibles per a la protecció del Medi Ambient, com per 
exemple les de  promocionar la utilització del vehicle elèctric,  tot fomentat la 
definició d’una xarxa de punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la comarca. 
 

Segon.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva globalitat i la de 
tots els projectes parcials de millora i connexió que s’han citat en el punt anterior, poden 
i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 M€ rebuts de Foment al 2011 com a primer 
pagament pel traspàs de la N-II, que la Generalitat va dedicar a altres fins amb el 
compromís de retornar al Maresme, retorn necessari per poder reclamar la resta fins els 
400 M€ segons conveni de traspàs de la N-II a la Generalitat  per a actuacions al Maresme, 
exceptuant els 97,2 M€ traspassats inicialment amb posterioritat a la signatura del Conveni, 
conveni que necessàriament haurà de ser revisat, donat que els acords no coincideixen amb 
la sensibilitat del territori en els aspectes com el de la via alternativa i gratuïta a la C-32. 
 
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de la 
Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca, Entitats i Associacions  
implicades amb la mobilitat del Maresme i al Consell Comarcal del Maresme. 
 
 
 

El Sr. Morales diu que no s’extendrà perquè la moció ja ho ha explicat clarament. Comenta 
que una mica per situar-se, sí que li agradaria comentar que és una moció que fa una 
recopilació de tot el conjunt de demandes del territori que l’element de novetat d’alguna 
manera és que ho adapta al moment actual, és a dir qualsevol proposta de posicionament de 
territori que hi havia fins ara era d’abans de l’esclat de la crisi i en una situació molt 
diferent que posa molt més l’èmfasi en noves maneres de mobilitat i sobre tot en el que és 
el transport públic que fins ara en tots els consensos estava poc contemplat i que reuneix un 
element de consens del conjunt de grups de la comarca, també de les associacions i entitats 
que participen i que han fet elements de proposta en aquest tema  d’aglotinades dins de 
preservem el Maresme i per tant ja que el Consell Comarcal va arribar a aquest consens i 
va demanar que tots els ajuntaments s’hi sumessin, la proposta d’avui és fer aquest acte de 
pinya una mica com a territori i per tant de sumar-se a  aquest conjunt de posicionaments.  
 
 
El Sr. Cusidó diu demana que consti literalment a l’acta la seva intervenció:  
 
“Aquesta moció, és de ratificació de l’acord sobre mobilitat a la comarca del Maresme, que 
es va treballar, debatre i aprovar per unanimitat de tots els grups polítics en el Consell 
Comarcal del Maresme, inclosos tots els que estem aquí avui. 
 
El contingut ha estat explicat en el cos de la moció i recull les propostes de totes les 
sensibilitats de la comarca per incloure en el Pla integral de Mobilitat del Maresme, que 
s’està redactant pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat i que ha de 
ser l’eina essencial que després d’anys d’abandonament, articuli una correcta mobilitat a la 
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nostra comarca, fomentant uns serveis de transport públic ferroviaris i per carretera 
adequats i de qualitat, una xarxa viària de connectivitat efectiva interna i entre les 
comarques veïnes,  un veritable corredor del Maresme, amb la transformació de la N-II en 
un eix cívic i una C-32 lliure de peatges i amb nous accessos per a tots els pobles de la 
comarca. 
 
S’està treballant en la direcció correcta i creiem que hi ha tots els ingredients i voluntats 
per resoldre d’una vegada per totes els problemes de mobilitat del Maresme.   
 
Per la qual cosa, i també com a part impulsora del procés votarem a favor de la moció.” 
 
 
 
El Sr. Miralles diu que en primer lloc volen remarcar que a la present moció com ja deia 
doncs és fruit d’un consens comarcal i per tant votaran a favor tot i això vol comentar que 
hi ha algunes consideracions de fons que pensen que són necessàries també comentar-les 
perquè s’entengui aquest sí crític que fan.  

Comenta que els consensos porten a algunes renuncies i per tant tot i que per arribar a un 
acord hagin d’arribar a aquest consens, volen esmentar que per exemple la moció passa de 
puntetes sobre la concessió i que  d’acord al seu entendre és imprescindible insistir en que 
caldrà passar de C32 a una titularitat i gestió completament pública que eviti condicions 
tant financeres com de model de mobilitat fins ara imposades per la concessionària. És a 
dir una gestió de la mobilitat i un disseny d’infraestructures que prioritzi el bé públic per 
damunt de qualsevol privatització.  

Manifesta que la moció no esmenta la perllongació de la C-32 fins a Lloret i pel seu 
entendre la C-32 pel seu pas pel Maresme, no hauria de formar part d’una xarxa de 
comunicació de més ampli abast com es pretén amb el perllongament insostenible entre 
Blanes i Lloret, més enllà del llindar comarcal Maresmenc, aquest projecte i ara en litigi 
legal i polític per  oposició popular, suposa la continuïtat del model de creixement limitat i 
insostenible urbanístic i d’infraestructures ja caduc. 

Diu que no es pot oblidar que se’ls ven l’ampliació de la C-32 de Tordera a Lloret com una 
bona obra d’Abertis de 71.000.000€ amb un projecte que tal i com diu el conveni signat i 
aparegut en el DOCG de l’onze d’abril de 2015, es basa en un complex peatge a l’ombra 
que pot implicar també la prolongació del peatge del maresme sota un cafquià llenguatge 
jurídic.  

Puntualitza que en tots els nous accessos rondes i variants o en les possibles ampliacions 
caldrà blindar urbanísticament els entorns de la xarxa per evitar la proliferació dels pols 
d’atracció terciaris grans superfícies comercials, d’oci especialment que generin un 
reforçament de mobilitats no desitjades, en resum la seva argumentació de fons és la 
següent: si s’opta per la continuïtat d’un model de creixement il· limitat en l’ús del territori 
i els recursos o en la recomanació sostenible de l’actual model de  creixement, si es pretén 
avançar-se als col·lapses ambientals per realitzar  una transició suau o s’aboquen als perills 
del  col·lapse abrupte.  
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La Sra. Martín-Moreno diu que tot el que sigui beneficiari per a la comarca s’ha de 
recolzar i fer que es dugui a terme.  

Manifesta que aquest pla ha estat també redactat per tots els grups polítics del consell 
comarcal, als quals se’ls ha de donar les gràcies. Respecte al transport per ferrocarril diu 
que ja hi ha projectes específics per a totes les estacions del Maresme en les quals no es 
compleixen les condicions necessàries per a les persones amb mobilitat reduïda, que  
també està en procés en aquests projectes la desaparició dels estrails que són els passos que 
hi ha a nivell de les vies, i es farien  passos subterranis.  

Puntualitza que  tots aquests projectes ja estan i començaran i molts d’ells ja han començat 
a executar -se. Afegeix que també veu necessari la desaparició del peatge, que són molts 
els que l’utilitzen per anar del Maresme a Barcelona i tots els dies els hi costa un dineral i 
tot el que sigui poder per que repercuteixi per el benestar de la comarca sempre ho 
recolzaran. 
 
 
La Sra. Bosch diu que El PSC es va afegir a la presentació però li ha semblat que no 
constava enlloc. Entenen que  el text d’aquesta moció inclou la major part de demandes de 
la Declaració del Maresme que l’any passat el PSC ja va recolzar, i que ha estat ratificada 
dos cops pel Parlament de Catalunya, una a instància de tots els grups impulsats per la 
Plataforma Preservem el Maresme i l’altre a instàncies del propi PSC.  
 
Manifesta que s’inclou un dels aspectes clau a l’hora d’abordar les millores en la mobilitat 
de la comarca, com ara que s’estableixi la prioritat de la gratuïtat de l’autopista C32 i 
pacificació de la N-II, a la vegada que es reclamen els 97,2 milions que ja havia avançat el 
Ministeri de Foment, que anirien destinats a finançar aquest Pla. 
 
El transport es considerat com l’element de més alt impacte ambiental, tant per les 
emissions generades que contribueixen al canvi climàtic, com per aquelles que afecten de 
manera directa la salut humana. 
 
Per altra banda, diu que les emissions de CO2, la contaminació atmosfèrica, els accidents 
de trànsit, el soroll o els efectes sobre el paisatge són variables que sovint s’obliden (són 
les anomenades externalitats) que cal tenir en compte. Així doncs, l’estratègia per una 
mobilitat baixa en emissions passa per ampliar les opcions de transport col·lectiu, tant per 
carretera com ferroviari com figura en el redactat. 
 
En tant a la mobilitat de Vilassar de Dalt, insten a l’ajuntament que en el moment que 
l’economia municipal ho permeti es recuperi el bus llançadora a l’estació de tren de Premià 
de Mar. Per tant anuncia que votarà a favor.   
 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.  
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6.- Moció en contra de la judicialització de la política i la persecució dels electes per 
contribuir al desenvolupament del procés constituent. 
 
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000166 

Moció presentada per: Convergència i Unió 

 

Assumpte 

Moció en contra de la judicialització de la política i la persecució dels electes per 
contribuir al desenvolupament del procés constituent. 

 

Relació de fets 

Catalunya ha demostrat, en diverses ocasions per la via pacífica, la voluntat d’esdevenir un 
nou Estat d’Europa. El model autonòmic espanyol demostra ser incapaç de respondre a les 
expectatives d’autogovern, deixant de respectar la realitat plurinacional i lingüística, 
intentant recentralitzar estructures socials, culturals, administratives i econòmiques 
contràries a la voluntat catalana. 
 
Davant la negativa de Madrid, el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania 
popular, va aprovar el 6 d’octubre una resolució instant al Govern de la Generalitat de 
Catalunya a convocar un referèndum vinculat sobre la independència de Catalunya, com a 
molt tard, el setembre del 2017. 
 
Des del món municipal hem estat al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les 
representen. Alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem mostrat i continuarem 
mostrant el nostre compromís per complir l’encàrrec de la ciutadania: portar aquest país a 
la independència per la via democràtica. 
 
L’Estat espanyol ha optat per voler aturar el procés per la via de les amenaces i la por, 
polititzant la justícia, fins a trobar-nos amb sentències que obeeixen la ideologia política 
del Partido Popular. És en aquest context on diversos representants han estat portats davant 
els tribunals. El llistat és llarg; Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs per 
l’organització del 9N del 2014; Carme Forcadell acusada de dinamitar l’Estat, ajuntaments 
i càrrecs electes per aprovar mocions de suport a les resolucions aprovades pel Parlament, 
sedició o declarar el territori lliure i sobirà. 
 
El Govern espanyol a més, ha buscat la confrontació entre bases ideològiques diferents 
però que comparteixen un objectiu de país: la independència de Catalunya. Ho hem vist 
amb la detenció de l’alcaldessa de Berga, el passat divendres dia 4 de novembre de 2016, 
per ordre judicial. Venturós va ser detinguda al·legant que s’havia negat a declarar en dues 
ocasions (el 5 d’abril i el 17 d’octubre) pel requeriment que se li va enviar ordenant la 
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retirada de l’estelada del balcó de l’ajuntament, una decisió que es remetia a l’any 2012, de 
no despenjar l’estelada fins a l’assoliment de la independència. 
 
Davant aquest acte de desobediència el jutge va ordenar directament al cos de Mossos 
d’Esquadra la seva detenció per portar-la en seu judicial. 
No és una casualitat que el jutge es dirigís al cos de Mossos d’Esquadra i en canvi, no 
requerís a la Guàrdia Civil i al Cos Nacional de Policia. 
 
Per a Venturós, la seva detenció “respon a un atac més de l’Estat espanyol, un atac 
totalment antidemocràtic”. 
 
Els càrrecs electes hem de seguir el camí que la democràcia ens va marcar en diverses 
eleccions, i per tant, mostrant lleialtat a les institucions catalanes i obediència a la nostra 
legalitat catalana. 
 
Atès que la llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense 
el seu ple exercici i respecte no és pot avançar. 
 
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat Espanyol ocupa el 23è lloc de 28 quant a 
la seva independència judicial. 
 
Per això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la Corporació 
l’adopció dels acords següent: 
 

Proposta d’acords 

PRIMER. Expressar el suport de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a la resolució del 
Parlament de Catalunya per la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la 
independència, com a molt tard, el setembre del 2017. 
 
SEGON. Denunciar l’ofensiva espanyola per la utilització de la justícia com a eina política 
de repressió, i exigir una separació de poders real. 
 
TERCER. Donar suport als ajuntaments i electes que estan sent investigats per la justícia 
per promoure l’exercici del dret a decidir i defensar totes aquelles accions relacionades 
amb la independència de Catalunya. 
 
QUART. Manifestar el compromís d’aquest consistori d’actuar amb lleialtat a les 
institucions catalanes i obediència cap al Parlament de Catalunya i les lleis que s’hi 
aprovin, al Govern de la Generalitat i al seu president. 
 
CINQUÈ. Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de 
Catalunya, a l‘Associació de Municipis per la Independència, a l’Associació Catalana de 
Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i al Govern Espanyol i al Parlament 
Europeu. 
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El Sr. Cusidó literalment diu el següent: 
 
“Catalunya ha demostrat, en diverses ocasions per la via pacifica, la voluntat d’esdevenir 
un nou Estat d’Europa. El model autonòmic espanyol demostra ser incapaç de respondre a 
les expectatives d’autogovern, deixant de respectar la realitat plurinacional i lingüística, 
intentant recentralitzar estructures socials, culturals, administratives i econòmiques 
contràries a la voluntat catalana.  
Davant la negativa de Madrid, el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania 
popular, va aprovar el 6 d’octubre una resolució instant al Govern de la Generalitat de 
Catalunya a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com a 
molt tard, el setembre del 2017.  
Des del món municipal hem estat al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les 
representen.  Alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem mostrat i continuarem 
mostrant el nostre compromís per complir l’encàrrec de la ciutadania: portar aquest país a 
la independència per la via democràtica. 
L’Estat espanyol ha optat per voler aturar el procés per la via de les amenaces i la por, 
polititzant la justícia, fins a trobar-nos amb sentències que obeeixen la ideologia política 
del Partido Popular. És en aquest context on, diversos representants han estat portats 
davant els tribunals. El llistat és llarg: Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc 
Homs per l’organització del 9N del 2014; Carme Forcadell acusada de dinamitar l’Estat, 
ajuntaments i càrrecs electes per aprovar mocions de suport a les resolucions aprovades pel 
Parlament, sedició o declarar el territori lliure i sobirà. 
El Govern espanyol a més, ha buscat la confrontació entre bases ideològiques diferents 
però que comparteixen un objectiu de país: la independència de Catalunya. Ho hem vist 
amb la detenció de l’alcaldessa de Berga, el passat divendres dia 4 de novembre de 2016, 
per ordre judicial. Venturós va ser detinguda al·legant que s’havia negat a declarar en dues 
ocasions (el 5 d’abril i el 17 d’octubre) pel requeriment que se li va enviar ordenant la 
retirada de l’estelada del balcó de l’ajuntament, una decisió que es remetia a l’any 2012, de 
no despenjar l’estelada fins a l’assoliment de la independència. Davant aquest acte de 
desobediència el jutge va ordenar directament al cos de Mossos d’Esquadra,la seva 
detenció per portar-la en seu judicial. 
No és una casualitat que el jutge es dirigís al cos de Mossos d’Esquadra i en canvi, no 
requerís a la Guàrdia Civil i al Cos Nacional de Policia.   
Per Venturós, la seva detenció “respon a un atac més de l’Estat espanyol, un atac totalment 
antidemocràtic”.  
 
Els càrrecs electes hem de seguir el camí que la democràcia ens va marcar en diverses 
eleccions, i per tant, mostrant lleialtat a les institucions catalanes i obediència a la nostra 
legalitat catalana. 
Atès que la llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense 
el seu ple exercici i respecte no es pot avançar.  
Atès que la Comissió Europea destaca que l’Estat espanyol ocupa el 23è lloc de 28 quant a 
la seva independència judicial.  
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la corporació els  
acords que ha mencionat el Secretari en la lectura de la moció, i demana a la resta de 
formacions polítiques que s’afegeixen a la mateixa.” 
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El Sr. Oliva diu que en el rànquing d’ajuntaments que es van publicar, estan ben endavant i 
que és un fet ben trist que la Sra. Llanos de  Luna, els tingui denunciats fins a tres vegades, 
els que més tenen quatre, ells en tenen tres , i que és precisament per aquest motiu que 
varen assistir a la manifestació d’acte de l’avinguda Reina Maria Cristina de l’avinguda del 
peu de Montjuïc del passat diumenge tretze, en el qual precisament els va sorprendre que 
eren l’únic grup amb regidors acreditats, quan tots els regidors estan convidats, per tant, 
troben molt oportuna la moció perquè quedi clar que no només és ara, que hi ha més gent 
on els hi sembla perfecte amb aquest sentit, així doncs endavant i que consti. Manifesta 
que els sembla lamentable el que esta passant amb aquest intent barruer de judicialització i 
confien que les declaracions del nou delegat del Govern siguin certes i defensin el diàleg i 
no el martell de la justícia.  
 
 
El Sr. Miralles diu que com han anat fent en totes les mocions i perquè no sigui diferent 
anuncien per endavant que hi votaran a favor, però per no trencar el consens que hi haurà 
en aquest ple, doncs totes les mocions votades per unanimitat gairebé, perquè creu que 
aquesta no la tindran, podrien fer algunes consideracions també prèvies que sobretot es 
basen amb un joc d’hipocresia política per part del que ve a ser el partit demòcrata Europeu 
Català, perquè el que no es pot demanar és no judicialitzar la política i per altra banda  que 
el conseller d’interior el senyor Jordi Gener, en repetides ocasions doncs actuí 
deliberadament contra persones de l’esquerra independentista que sembla ser que va anar a 
buscar el mateix, una consecució de l’estat català per tant alguns dels exemples són 
l’enviament dels mossos d’esquadra a espiar actes de descarrega independentista i 
denuncia de tres joves de l’audiència nacional per injuries a la monarquia, demana que 
s’empresoni una família, per exemple que es va resistir a un desnonament de la casa per la 
banca corrupte i ordena la cerca i captura de tres joves per la vaga general de març de 2012 
quan aquests joves es van presentar al departament d’interior doncs van ser detinguts per 
una dotació d’antiabalots. Puntualitza que calia fer aquest esment i dir que doncs no tot és 
tant clar ni tan català sinó que hi ha actuacions del partit demòcrata Europeu Català que 
molt cordials diguéssim en termes nacionals amb la CUP i amb joves de l’esquerra 
independentista no ho són.  
 
Diu que votaran a favor perquè no estan denunciant tots aquests casos de judicialització de 
la política i entenen que tenen un front de lluita obert però també el tindran obert contra 
aquells que vulguin atemptar contra la llibertat d’opinió i manifestació dels joves de 
l’esquerra independentista. 
 
La Sra. Martin-Moreno diu que respecte aquesta moció vol deixar clar que la política no 
esta judicialitzada, estan en un estat de dret on es regeix per una constitució amb unes 
normes i unes lleis. Torna a reiterar com ja ha fet en altres ocasions que quan el tribunal 
constitucional els dona la raó és bo però quan no els hi dona és dolent. 
 
Comenta que totes aquestes persones que es citen en aquesta moció s’han saltat la llei, 
tothom l’ha de complir. Manifesta que parlen de democràcia quan en realitat no són 
democràtics doncs no compleixen amb el que dicta la democràcia, democràcia per ells és 
fer el que els dóna la gana.  
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Puntualitza que el PP i el Govern d’Espanya no es nega a dialogar, no amenaça a ningú i 
que el futur és construeix formant les lleis no saltant-les i que  ells no volen una Catalunya 
trencada com s’està volent fer, no volen fronteres, volen connexions, no volen barreres 
,volen llibertat.  
 
Diu que en cap moment de la història de Catalunya la radicalitat i la ruptura han millorat la 
condició de vida dels catalans, és per això que ells davant d’una ruptura revolucionaria 
defensen el pacte, la reforma i la evolució. Puntualitza que el futur es construeix reformant 
les lleis no violant-les. Manifesta que la única proposta que es té és repetir un 9N, i que  
s’està arribant a uns límits molt perillosos fora del marc de la democràcia. Els diu que  han 
perdut el sentit de la realitat i de la prudència, ja que en un Govern normal no és passen 
l’any organitzant shows per contentar als que són més radicals i oblidar tota la resta de 
ciutadans de Catalunya. Comenta també que en un govern normal no s’ignora a la 
diversitat de la realitat de tots els catalans, no és passen l’any inventant enemics i 
alimentant radicalismes, perquè són incapaços de fer front a la crisi i a l’atur.  
 
Diu que és sorprenent i trist que en ple segle XXI en un estat democràtic de la Unió 
Europea hagin d’estar reivindicant un estat de dret i la llei. Pregunta si no es  donen compte 
del discurs que estan abonant, si no veuen que fer apologia de la desobediència és trencar 
la base de la convivència,  i a quin segle volen tornar saltant -se les lleis, per què sense 
seguretat jurídica no hi ha ni creixement econòmic, ni convivència ciutadana, ni estabilitat 
política, ni ordre de cap tipus.  
 
Puntualitza que aquest referèndum que demanen és il· legal irracional i absolutament 
inviable, i que aquesta sistemàtica amenaça que estan fent, topa frontalment amb els 
principis democràtics  que ells presumptament asseguren defensar. Diu que el que 
Catalunya necessita és un Govern sensat, que compleixi la llei, que reconegui la pluralitat 
de la societat catalana i que atengui a les seves necessitats, i que el que Catalunya no 
necessita és un Govern sectari, que violant la llei busqui sotmetre la prosperitat de la 
societat catalana als deliris dels grups extremistes, per tant ella com a portaveu del Parit 
Popular, votarà en contra d’aquesta moció i dels seus acords, ja que estan vivint en un estat 
democràtic constitucional i es regeixen per unes lleis les quals ningú estan exempts de  
complir-les i que el que aquí s’exposa no és democràcia.  
 
 
La Sra. Bosch diu que pel que fa a la judicialització d’alguns càrrecs electes pel 9N, el PSC 
defensa que la llibertat de la ciutadania no seria possible, sense la garantia que les normes 
de les quals ens hem dotat es compleixen. I com ja Han manifestat en altres ocasions,  
judicialitzar la política no és la solució, ja que cal que les normes es compleixin i que els 
debats polítics es facin en l'àmbit de la política. Manifesta que la judicialització només 
afavoreix els que veuen, en el conflicte, un possible rèdit electoral, d'un o l’altre extrem. 
 
Reiteren que son conscients, que a Catalunya estan vivint moments de tensió per la falta de 
negociació, diàleg i pacte per trobar una sortida a l’atzucac, en el qual han posat els partits 
que estan governant els darrers anys tan a Catalunya com a Espanya; uns partits que s’han 
demostrat incapaços d’obrir un procés de diàleg en un tema tan cabdal com és l’encaix de 
Catalunya dins d’Espanya. 
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Fruit d’aquest enfrontament constant, diu que es troben vivint situacions inversemblants 
que ja vàren denunciar en el seu moment, com la judicialització d’una situació política o 
l’ús d’eines inadequades de participació ciutadana. Per tant anuncia que ells s’hi 
abstindràn.  
 
 
El Sr. Cusidó diu que d’entrada vol agraïr a la CUP per votar a favor d’aquesta moció. Diu 
que l’exposició que es fa és pel fet de caràcter polític de les idees i d’impedir l’exercici de 
la democràcia a nivell de Catalunya el que com a poble volen tirar endavant. Per altre 
banda referent a les situacions que s’han exposat en aquests moment no podria precisar 
concretament el tema tal com està, però en el casos com aquests, entenen que no es un 
exercici del dret democràtic de votar, sinó que són altres processos que poden ser de 
semblant rigor i per tant no pot aclarir exactament  el que estava dient, no obstant això, 
agraeix que es doni suport a nivell local i que es pugui tirar endavant aquesta moció i en els 
preceptes de que es pugui debatre amb els altres Ajuntaments i tirar endavant un projecte 
comú.   
 
 
El Sr. Miralles diu que a ell hi ha una cosa que li fa bastanta gràcia, i és que tenen els ulls 
tapats, no saben que van a fer i que a més a més estan actuant de forma sectària. De fet 
puntualitza que la majoria del Parlament de Catalunya, està representat la majoria del poble 
de Catalunya, aleshores el que es té com a concepte de democràcia entre uns i altres és 
completament diferent i se n’alegra perquè almenys pel seu entendre la democràcia es 
llibertat d’expressió i poder dir lliurement el que cadascú pensa. Diu que si  per exemple 
dius els teus ideals i el que penses,  creu que no vindrà un mosso d’esquadra a la porta de 
casa per haver dit el que es pensa realment, ja que es pot dir per què hi ha llibertat 
d’expressió, i que en canvi, respecte el que ha dit un regidor de la CUP, per exemple, digui 
que es el moment de trencar els ous i de desobeir si cal, està citat o potser  la Montse 
Venturós també expressa lliurement el fet de no voler lluir l’estelada al seu balcó de 
l’ajuntament i per tant també els mossos d’esquadra la van a buscar.  
 
Puntualitza que per sort el concepte de democràcia per uns i altres és una mica diferent, i 
creu que aquí i com a polítics que poden ser de Vilassar de Dalt el que no han vingut a fer 
és a ser involucionistes, perquès sinó es tanca la barraqueta aquí no es mou res. Afegeix 
que el que s’hauria d’intentar és adaptar les noves ideologies o els pensaments lliures de 
tothom representar-los i fer que tot canvi avanci sinó es tanca la barraqueta i es plega. 
 
 
La Sra. Martín-Moreno diu que tothom pot expressar la seva ideologia, que ella està 
d’acord, però que el que no es  pot fer és saltar-se les normes, que no es confongui la  
ideologia amb saltar-se les lleis. 
 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 11 vots a favor dels regidors de CIU, 
CUP i ARA VILASSAR, 1 vot en contra d ela regidora del PP i 1  abstenció de la regidora 
del  PSC.   
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La Sra. Bosch anuncia una Moció d’urgència del Grup Municipal Socialista amb motiu del 
possible tancament de 29 jutjats de violència sobre la dona. 
 
Pel que fa a la justificació de la urgència, diu que s’estan produint moltes morts, demà és el 
dia que precisament es commemora el dia contra la violència de gènere i li ha semblat  que 
enlloc d’esperar tot un mes i presentar-la el mes que ve, la urgència ve donada per aquí. 
Afegeix que durant aquest transcurs també hi ha hagut una altra mort i per això creu que és 
el més adient. 
 
L’alcalde sotmet la urgència a votació i s’aprova per unanimitat.  
 
 

 
 
7.- Moció del grup municipal Socialista amb motiu del possible tancament de 29 
jutjats de violència sobre la dona. 
 
 

El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent: 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000175 

Moció presentada per: Partit dels Socialistes de Catalunya 

Assumpte 

Moció del grup municipal Socialista amb motiu del possible tancament de 29 jutjats de 
violència sobre la dona. 

 

Relació de fets 

La Conselleria de Justícia ha fet públic dimecres 16 de novembre que no aprovarà un 
estudi que proposava centralitzar i comarcalitzar l'atenció judicial a víctimes del masclisme 
i que suposava la supressió de 29 jutjats de violència sobre la dona d’arreu del territori. 
 
Aquest estudi es basava en una proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que, amb l'excusa de prioritzar la territorialització i comarcalització dels jutjats de 
violència sobre la dona, demanava una "reorganització" que obstaculitzaria greument 
l’accés a la justícia de les dones víctimes de violència masclista. L’acord final per realitzar 
aquesta remodelació l’ha d’aprovar el govern de l’Estat, a proposta del Consell General del 
Poder Judicial i amb l’informe de la Conselleria de Justícia. 
 
Tant la proposta del TSJC com la possibilitat real de que la Conselleria de Justícia aprovés 
el nou model van despertar la indignació d'entitats feministes, sindicats i de partits 
progressistes que es van mobilitzar per aturar-ho. Finalment, la pressió exercida entre totes 
i tots va donar els seus fruits, però és lamentable aquest estat d'alerta permanent en què 
hem de romandre perquè alguns estaments  judicials i partits polítics no situen la violència 
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masclista com a una prioritat, menystenen la seva urgència i gravetat, i recolzen per acció u 
omissió propostes com aquestes.  
 
S'ha de continuar fent front en aquest i altres intents que hi poden haver per continuar 
retallant els drets de les dones. Perquè aquest darrer intent de “reorganització” volia ser un 
pas més en el procés de retallades contínues fetes en recursos per a la lluita contra les 
violències masclistes: els jutjats de violència de gènere a Catalunya han passat d’una 
plantilla de 467 efectius l’any 2010 a 448 l’any 2015, tal com ha denunciat UGT 
reiteradament. Els informes del Poder Judicial demostren que Catalunya està a la cua en 
concessió d'ordres de protecció a les dones víctimes de violència masclista. En paral·lel 
s’ha fet una “reorganització” dels diversos serveis d’atenció a les dones víctimes (SIADs, 
SIEs, SARVs...). Aquestes contínues retallades encobertes com a “reorganitzacions” no 
tenen explicació si atenem la magnitud de les dades: a Catalunya el 2015 es van presentar 
18.514 denúncies per violència masclista, i estaven en curs 27.589 procediments per aquest 
motiu. I la pitjor dada: El 2014 van ser assassinades a mans de les seves parelles o 
exparelles 54 dones a l’Estat espanyol, 12 d’elles a Catalunya. I l’any passat es varen 
reconèixer oficialment 6 dones assassinades aquí, i 60 a tot l’Estat. Aquest 2016 portem ja 
4 dones assassinades a Catalunya, 38 a tot l’Estat. I va en augment. 
 
El risc de suprimir jutjats de violència persisteix atès la petició del TSJC i que, finalment, 
és l'Estat qui ho ha de decidir. Esperem que donat que el dimarts 15 de novembre es va 
aprovar en el congrés per unanimitat la proposta socialista de fer un gran pacte d'Estat 
contra la violència de gènere amb tots els partits i agents implicats, s'aturi aquesta proposta 
del TSJC definitivament i, tal com vam definir a la proposta de pacte d'Estat, s'incrementin 
els recursos destinats a justícia, s'implementi l’Acompanyament Judicial Personalitzat en 
els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere per a les dones víctimes sobre l’itinerari i 
procediment més segur en el seu recorregut judicial, s'estableixin els protocols 
d’intervenció específics per a l’atenció integral a les dones que han retirat la denúncia, i 
quelcom bàsic: sigui obligatòria la formació específica acreditada, prèviament a ocupar el 
seu lloc, per a la magistratura al capdavant de l’òrgan jurisdiccional especialitzat, com a 
advocats i advocades, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els jutjats 
especialitzats de violència de gènere. 
 
Per totes aquestes raons, i per tal d’instar a la Generalitat i a l'Estat a fer una aposta clara 
per defensar els jutjats de violència sobre les dones, fomentar el pacte d’Estat contra la 
violència de gènere entre totes les forces polítiques i un gran pacte català per desenvolupar 
les lleis existents per defensar els drets de les dones, es proposa al Ple l’adopció dels 
acords següents: 
 

Proposta d’acord 

1/ Felicitar i donar suport a les entitats feministes per la seva mobilització i ferma repulsa 
en aquest nou intent d'atemptar contra un model proper d'atenció a les dones víctimes de 
violència masclista. 
 
2/Instar a la Conselleria de Justícia per tal que comparegui al ple del Parlament per 
explicar què ha passat, quines gestions s'han fet i quins són els possibles escenaris de futur 
per a la xarxa de jutjats de violència sobre les dones a Catalunya. 
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3/Instar al Govern de la Generalitat en el seu conjunt i al Parlament a promoure un gran 
pacte polític per garantir que la Generalitat desenvolupi les diverses lleis existents contra la 
xacra masclista: aplicar els 53 articles vigents i treballar per modificar els articles suspesos 
pel Tribunal Constitucional per tal que siguin legals i es puguin implementar de la Llei 
d’igualtat catalana (llei 17/2015, 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre dones i homes), la 
Llei contra la violència masclista (llei 5/2008, 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista) i la llei d’igualtat estatal (llei 3/2007, de 22 de març, per la igualtat 
efectiva de dones i homes). 

4/Instar al govern de l'Estat a, tal com descriu el pacte d'Estat contra la violència de gènere, 
defensar un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere, especialment, la 
detecció i tractament en primera instància dels casos de maltractament, donat que els 
Ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania. 

5/ Acompanyar i reforçar a aquest ajuntament en la defensa d’un model municipal públic 
que potencií polítiques de gènere, especialment la detecció i tractament en primera 
instància dels casos de maltractament i tota classe de violència de gènere donat que és la 
institució més propera a la ciutadania. 
 
 
La Sra. Bosch diu que la relació de fets és que la conselleria de justícia ha fet públic  
dimecres dia 16 de novembre que no aprovarà un estudi que proposava realitzar i  
comarcalitzar l’atenció judicial a víctimes del masclisme i que suposava la supressió de 29 
jutjats de violència sobre la dona d’arreu del territori. Explica que aquest estudi es basava 
en una proposta del tribunal superior de justícia de Catalunya, que amb l’excusa de 
prioritzar la territorialització i comarcalització dels jutjats de violència de la dona 
demanava una reorganització que obstaculitzaria greument l’accés de la justícia de les 
dones víctimes de la violència de gènere masclista. 
 
Manifesta que l’acord final per realitzar aquesta remodelació l’ha d’aprovar el govern de 
l’estat a proposta del consell general del poder judicial i amb l’informe de la conselleria de 
justícia. Diu que tant la proposta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya com la 
possibilitat real de que la conselleria de justícia aprovés un nou model van despertar la 
indignació d’entitats feministes, sindicats i de partits progressistes que es van mobilitzar 
per aturar-ho. Finalment, comenta que la pressió exercida entre tots va donar els seus 
fruits, però és lamentable que aquest estat d’alerta permanent en que s’ha de romandre 
perquè algun testament judicials i partits polítics no situen la violència masclista com a 
prioritat menystenen la seva novetat i recolzen d’acció omissió de propostes com aquestes, 
s’ha de continuar fent front a aquests i altres intents que hi puguin haver per continuar 
treballant els drets de les dones, perquè aquest darrer intent de reorganització volia ser un 
pas mes en el procés de les retallades continues en recursos contra la lluita de les violències 
masclistes. Manifesta que els jutjats de violència de gènere a Catalunya han passat d’una 
plantilla de 467 efectius l’any 2010 a 448 al 2015 tal com ha denunciat la UGT 
reiteradament. Diu que els informes del poder judicial demostren que Catalunya esta a la 
cua en concessió d’ordres de protecció a les dones víctimes de violència masclista i que en 
paral·lel s’ha fet una reorganització dels diversos serveis d’atenció a les dones víctimes 
d’aquesta violència.  
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Comenta que aquestes continues retallades encobertes com reorganitzacions no tenen 
explicació, atenent la magnitud de les dades a Catalunya al 2015 es van presentar  18.514 
denúncies per violència masclista i estaven el curs 27.589 procediments per aquest motiu i 
la pitjor dada al 2014 van ser assassinades en mans de les seves parelles o ex parelles 54 
dones i aquí a Catalunya en van ser 12, i l’any passat es van reconèixer oficialment 6 dones 
assassinades a Catalunya i 60 en tot l’estat. Puntualitza que aquest 2016 es porten ja 4 
dones i  a dia d’avui malauradament són 5, però de fet són 6 perquè el problema que va 
haver-hi o l’ incendi que hi va haver a Premià de Mar va ser també de violència de gènere 
tot i que no s’ha pogut dictaminar així, i a tot l’estat en són ja 38.  
 
Diu que el risc també de suprimir jutjats de violència persisteix atès que la petició del 
tribunal superior de justícia català finalment és l’estat qui ho ha de decidir. Esperen que 
donat que el dimarts 15 de novembre es va aprovar en el congres per unanimitat la 
proposta socialista, per fer un gran pacte d’estat contra la violència de gènere en tots els 
partits implicats s’aturi.  
 
Manifesta que aquesta proposta definitivament, tal com es va definir la proposta de pacte 
d’estat s’incrementin els recursos assignats de justícia,  s’implementi l’acompanyament 
judicial personalitzat en els jutjats especialitzats en violència de gènere per a les dones 
víctimes sobre l’itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial, 
s’estableixin els protocols d’intervenció específics per a la tensió integral a les dones que 
han retirat prèviament la denúncia i quelcom bàsic sigui obligatòria i la formació especifica 
acreditada prèviament a ocupar el seu lloc per la magistratura del capdavant de l’òrgan 
jurisdiccional especialitzat com advocats i advocades, forenses i equips psicosocials que 
intervinguin en el jutjats especialitzats en violència de gènere. Per totes aquestes raons i 
per tal d’ instar a l’estat a fer una aposta clara per defensar els jutjats de violència sobre les 
dones, fomentar el pacte d’estat contra la violència de gènere de les forces polítiques i un 
gran pacte català per desenvolupar les lleis existents per defensar els drets de les dones, 
proposa que tots els grups del ple hi donin suport.  
 
 
El Sr. Oliva pregunta si la moció que se sotmet a votació és la que s’ha repartit a la 
convocatòria. 
 
El  secretari municipal diu que entén que hi ha una explicació, que  el que es vota en tots 
els acords és la proposta d’acord que és el que ha llegit al principi i amb això no hi ha cap 
dubte. Afegeix que on pot haver algun canvi en relació al que ha donat lectura la senyora 
Bosch i la moció és que el que es porta al ple és a conseqüència de que també s’ha hagut de 
fer algun ajust, en el redactat a fi d’efecte d’encabir  la tipologia amb el model d’acord, 
també comentar i tornar a insistir que és la part resolutiva al cap i a la fi més enllà de la 
introducció. Puntualitza que els quatre punts són idèntics, que són  els que ha llegit ell al 
principi:  Felicitar i instar al govern de la Generalitat i instar al govern de l’estat. 
 
 
L’alcalde  diu que per tant la moció que s’ha llegit són quatre punts. 
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El Sr. Morales diu que ell farà una intervenció molt breu com a portaveu del grup 
municipal d’ ARA Vilassar i en nom dels regidors i regidores del seu grup, bàsicament per 
comentar el que ja ha avançat abans a la companya del partit dels socialistes de Catalunya, 
que és que ells que el ple 25 de Novembre cau en 25 de Novembre ho saben des de l’1 de 
gener i per tant entén que es de molt poc rigor i de molt poca seriositat presentar aquesta 
moció per urgència amb la confusió sobre el text que se  sotmet a votació i a més com a 
grup s’han sentit que no han pogut participar tampoc de la confecció del que és la proposta 
text i hi ha alguns detalls que ells creuen que són molt perfectibles perquè es pot tenir i 
s’ha de tenir molta exigència cap a totes les instàncies del Govern de la Generalitat de 
Catalunya perquè atengui com s’ha de fer aquests casos que són molt greus i que a més són 
una xacra social autentica, però alhora amb la mateixa força han d’anunciar també que el 
tribunal constitucional ha anul·lat la llei d’igualtat entre homes i dones i que s’ha d’aplicar 
aquesta llei ho diguim o no dotze jutges que s’han triat a dit, perquè entenen també que és 
una qüestió fonamental i que tenir dobles bares de mesures a ells  no els hi sembla tampoc 
en aquest àmbit tan greu gens legítim, i si que volen expressar això, que  per part seva els 
hi hagués agradat participar-hi més, creuen que no és de rigor que aquesta moció es 
presenti per urgència tot i que òbviament no han posat pals a les rodes a la seva tramitació 
ni ho faran, perquè hi havia temps de sobres per fer-ho amb el procediment ordinari.  
 
 
La Sra. Ruhi vol aclarir que aquest tema l’han tractat diverses vegades, s’han fet mocions, 
s’ha signat un acord que va proposar la CUP per millorar i per renovar el pla d’igualtat, és 
a dir, que hi ha un protocol molt ben fet a l’ajuntament de fa temps que es treballa 
estretament amb diferents estaments per tots aquests casos, i que quan li ha arribat la 
moció, de cop, li ha semblat molt generalista i que per tant no s’adiu en el que s’està 
treballant aquí,  perquè en un dels paràgrafs deia instar a l’ajuntament a que treballi aquest 
tema, quan aquest tema ja s’està treballant.    
 
La Sra. Àlvarez  diu que les aportacions que ells han llegit, són unes aportacions que ha 
passat la CUP a la Sra. Bosch  com a Regidora Socialista.  
 
La Sra. Ruhi diu que ella només vol aclarir que s’està treballant moltíssim i que a més a 
més pensa que no han de defallir i que demà faran un acte i que tota la setmana és fan actes 
per tal de que el jovent es consciencií i els ajudi i ja que ells són realment el futur i volen 
treballar pedagògicament i no només parlar dels morts, sinó parlar doncs de les conductes 
que porten a millorar tota aquesta xacra, per tant li ha semblat generalista i que la podrien 
aprovar però realment no veu que sigui adequada entrar-la de pressa corrents sense poder 
participar i sense poder dir el que estan fent ells i el que pensen. 
 
El Sr. Garrigós diu que ells també des del grup municipal de Convergència i Unió veuen 
que estan d’acord també amb el que s’ha dit ara, que és una moció presentada in extremis 
fora de termini i que per tant la possibilitat de participar és molt reduïda, i no sap si aquesta 
era la intenció del PSC. Manifesta que CIU està en contra de qualsevol decisió que 
obstaculitzi l’accés a la justícia de les dones que han patit violència i que  per tant votaran a 
favor. Diu que pel que saben d’aquell estudi que genera la moció segons el que ha dit la 
Sra. Bosch, sembla que queda descartat per la Generalitat,i el conseller de justícia ha 
manifestat que prioritza obtenir la proximitat dels jutjats al ciutadà i en aquest cas de les 
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dones, per tant aquesta moció en certa manera s’han de reciclar i ha de servir per estar 
alerta i lluitar perquè no es consumeixi cap vulneració dels drets de les dones.   
 
 
La Sra. Àlvarez diu que hi  ha hagut un mal entès amb la documentació, i explica que quan 
a ells els hi va arribar la moció d’urgència van estar mirant i li van voler transmetre a la 
Sra. Bosch que ells votarien a favor si realment a les propostes d’acord s’hi acceptés els 
canvis que ells proposaven i que això ho ha compartit amb tots els partits i per això s’ha 
creat aquesta confusió. Diu que el que avui volia proposar la CUP son els canvis que 
proposaven i que si s’acceptaven votarien a favor favor i si es deixava la moció originaria 
s’abstindrien, perquè hi ha punts que per ells són molt claus.  
 
Enten que Partit Socialista l’ha volgut presentar d’urgència perquè si que es va dir i es va 
fer públic, que hi ha col· lectius feministes de Lleida que van fer actes, perquè realment es 
va dir que sí que hi havia la intenció de tancar aquests jutjats.  
 
Referent al que diu: “Vol felicitar a les entitats feministes per la seva mobilització i fer-ne 
repulsa sobre aquest nou intent d’atemptar contra un nou model proper i eficient d’atenció 
a les dones víctimes de violència masclista”, creuen que ha de dir: “felicitar i recolzar”. 
 
En el punt tres, el que ells proposen és: “instar al Govern de la Generalitat en el seu 
conjunt i el parlament i promoure un gran pacte polític per garantir que la generalitat 
desenvolupi les diverses lleis existents contra la xacra masclista”, aplicar tots també els 
suspesos pel TC de la llei d’igualtat, la llei contra la violència masclista i la llei d’igualtat 
estatal, ja que son lleis força importants i volen nomenar els articles que han suspès, les 
parts suspeses són els articles sencers següents:  
 

- Article 33, prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe a les empreses. 
- Article 40 paritat en la negociació col·lectiva.  
- Article 44 prevenció dels riscos laborals en situació de risc fertilitat, embaràs i 

lactància,  
 

Pel que fa a les parcialment suspeses són els plans d’igualtat de l’empresa i responsables 
sindicals  d’igualtat.  
 
Referent al punt 4 que és el que ha comentat la Sra. Ruhí explica que  és que ells deien: 
“instar aquest ajuntament a que defensi un model municipal”, i que instar vol dir que és 
anar fent recordatori de tot el que es pot fer. Pel que fa a la comissió que ha comentat 
també diu que aquesta comissió no s’ha creat mai i fa un any que la van sol·licitar pel ple i 
es va aprovar pel ple, però aquesta comissió sempre se’ls diu que s’està treballant però 
encara s’ha convocat i encara no s’han pogut posar a treballar.  
 
Referent al següent: “Instar aquest ajuntament a que defensi un model municipal públic 
que potencia polítiques de generes especialment la de detecció en primera instància dels 
casos de maltractament i tota classe de violència de gènere donat que és la institució més 
propera a la ciutadania”, diu que  precisament perquè era tan genèrica, volien fer que fos 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria  

 

40 
 

una mica més municipalista. Afegeix que aquestes eren les seves propostes que si 
s’acceptaven votarien a favor i sinó s’abstindrien. 
 
 
La Sra. Martín-Moreno diu que el PP està en contra de qualsevol violència contra la dona, 
ha estat trucant a gent i preguntant a la Sra. Bosch abans de començar el ple, ja que en cap 
moment es tancarà cap jutjat contra la violència de gènere contra la dona. Comenta que 
s’ha quedat parada quan ha llegit la moció ja que tenen ara mateix una ministra catalana 
que el primer que va dir, va ser que lluitaria contra aquesta violència de gènere i que s’hi 
posaria des del minut zero.  
 
Que estiguin lluitant tots els que estan aquí contra la violència de gènere i que els hi arribi 
que es tancaran 29 jutjats, que els hi ha arribat in extremis, ella s’ha posat a trucar. 
 
Insisteix que està en contra de la violència de gènere però el que no pot fer és votar una 
moció que no diu la veritat, perquè no es tancaran 29 jutjats. Puntualitza que  ha parlat amb 
la Sra. Bosch i li ha dit que ella s’abstindrà, perquè en realitat no es veritat que es tancaran 
29 jutjats, quan tots els dies desgraciadament hi ha noticies que han matat a una dona. 
 
 
La Sra. Bosch diu que és cert que la CUP s’ho va mirar amb el poc temps que s’havia 
donat per revisar-s’ho i van plantejar unes esmenes, diu que esta completament d’acord en 
que puguin afegir recolzar i no només felicitar, ja que no és només un copet a l’esquena 
sinó que a més s’han de recolzar aquestes entitats feministes que han fet aquesta pressió 
que ha fet que el conseller retirés la proposta. 
 
Pel que fa al  tema que també reclamen d’incloure els articles que estan suspesos en el 
tribunal constitucional, ells evidentment entenen que seria il· legal aplicar-los i per tant el 
que sí que proposen és treballar per reformular els articles suspesos per aquest tribunal per 
tal que siguin legals i es puguin implementar.  
 
Referent al punt 5 que també proposava la CUP, de fet ella ha fet el mateix comentari que 
has fet la Sra. Ruhí i que de fet l’únic que ha posat i l’ha acceptat és que serveixi només 
com a recordatori, perquè sí que és cert que encara no s’ha convocat el consell.  
 
 
El secretari municipal aclareix  que, hi ha una moció que esta presentada per urgència i 
que està aprovada i és la que s’està debatent, que aquesta moció inicial presentada pel PSC, 
el grup municipal de la CUP presenta una esmena parcial i a conseqüència d’aquesta 
esmena parcial el propi PSC també recull en part aquesta esmena, per tant cal entendre que 
la primera proposta  que ha presentat el PSC la deixa de banda i adopta en part la que diu el 
grup municipal de la CUP. 
 
 
La Sra. Bosch  diu que no sap si és així però si que recull part de les esmenes que ha fet la 
CUP. 
 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria  

 

41 
 

El secretari municipal diu que això ho explica perquè cada versió s’ha de votar 
individualment i cada versió que no estigui a l’ordre del dia i en aquest cas si la primera 
versió que en aquest cas és la inicial i que  ha estat aprovada per majoria absoluta, aquesta 
s’ha de votar o es pot renunciar però les altres abans d’incorporar a la votació, abans 
d’incorporar l’esmena s’ha de votar conforme que el ple accepta incorporar l’esmena a la 
votació. Aclareix que  perquè es pugui incorporar a la votació l’esmena de la CUP primer 
s’ha de votar aquesta incorporació i després votar el propi acord. 
 
 
La Sra. Llauró diu que la Sra. Bosch presenta una moció i s’aprova la urgència de votar-la, 
llavors la CUP proposa les modificacions, llavors han d’aprovar si accepten que es 
modifiqui la moció, però si voten a favor que és modifiqui la moció no vol dir que estiguin 
aprovant aquesta modificació .  
 
 
El secretari municipal explica que l’esmena que presenta la CUP per poder votar, primer 
s’ha d’incorporar com un punt, és a dir primer el ple ha de votar s’hi s’incorpora o no 
l’esmena de la CUP, si el ple no hi ha vots suficients en aquest cas majoria simple, 
aleshores l’esmena de la CUP no es pot atendre la votació, perquè no està en el 
procediment ordinari. 
 
La Sra. Llauro  diu que té un altre dubte, ja que la Sra. Bosch  només accepta part del que 
la CUP  proposa. Pregunta que han de votar. 
 
El secretari municipal  diu que primer caldria dir si el ple accepta votar la proposta de la 
CUP, i desprès votar la pròpia proposta de la CUP i si la pròpia proposta de la CUP surt a 
favor el tema s’acaba ja no hi ha més votacions. 
 
L’alcalde diu que caldria saber si la CUP ho té escrit i  ho té precisat ja que ells hi poden 
estar d’acord amb això, amb el fet que demà es dia 25 i tampoc estan disposats a agafar i 
passar per la brava amb el tema aquest de la moció. Demana, i s’ha dit moltes vegades que   
amb temps les poguessin discutir, a més a més, el grup que també el representa també es 
pot trucar i se li poden preguntar les coses i al capdavall també amb els regidors i 
regidores, que per tramitar una moció tenen algun pes específic. Manifesta que de les 
aportacions de la Candidatura d’Unitat Popular aquí l’únic que el grup de Govern planteja 
és el terme “instar”, busquem un altre, és a dir, “acompanyar” o el que sigui perquè ells 
creuen que és matèria opinable, és una paraula i prou, matèria opinable si es fa més menys, 
pot ser es podria fer més però s’està treballant, no és que no estiguin fent res, per tant és 
buscar, fins i tot podrien acceptar “recordar” o “acompanyar”. 
 
La Sra. Ruhi vol afegir que quan es va aprovar aquesta modificació i canvis en alguns 
aspectes del pla d’igualtat va ser al Març, per tant no fa un any, pel ple de Març, i després 
que durant aquest temps s’ha fet tres intervencions amb la Diputació,  s’ha creat una 
persona responsable, una tècnica i la comissió no s’ha reunit perquè reunir-se perquè si, 
esperen que la Diputació els entri dintre d’un programa que tindran diners per poder-ho fer, 
però la Diputació té uns terminis i té unes dades per tant volia aclarir que no fa un any, sinó 
que era al març quan es va aprovar.  
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L’alcalde  diu que acompanyar i reforçar que fins i tot multiplica la força seria la proposta, 
no entren ni en comes ni en punts seguits més ni cap altre terminologia l’accepten com a 
tal.  Ho diu perquè abans que votin la proposta de la CUP que s’integra en la moció del 
PSC, es pugui votar ja un text definitiu. 
 
El Sr. Cusidó diu que ells ja han dit que votarien a favor, el que passa és que al final ja no 
saben ni que voten, en teoria tot i que s’ha argumentat una mica la urgència, el que no pot 
ser és que es monti aquest batibull que no se sap que s’està fent, que s’està dient i que 
s’està votant.  
 
Per tant com molt bé diu l’alcalde per altres qüestions i que han estat tots d’acord en 
acceptar la urgència, però per altres qüestions, quan hi hagi un problema d’aquest tipus en 
comptes d’enviar un correu i enviar-ho a secretaria doncs seria millor parlar-ho amb tots 
els grups municipals abans de portar-ho i consensuar-ho amb temps. Diu que és una 
qüestió una mica de que si es volen fer bé les coses amb una mica d’ordre i precisament 
per això en el ROM és va donar més termini que es pugui ampliar i aportar la 
documentació correcte, el que no els hi sembla bé és que a la primera de canvi ja 
s’equivoquin, perquè la gent que escolta el ple deu pensar que no estem malament i no pot 
ser aquest desordre i confusió.  
 
Aleshores doncs fan el que sigui ara i per tots els altres grups municipals ho facin amb 
temps, s’accepta la urgència a les comissions informatives però com a mínim hi ha un 
debat i un termini mínim per presentar modificacions, la gent té temps per poder-s’ho 
mirar i per fer aportacions en sentit positiu i més aquestes que sempre s’han aprovat totes, 
com molt bé deia la Sra. Ruhí s’han portat moltes i Vilassar s’està treballant molt. Afegeix  
que també es cert que amb algunes coses no estan d’acord amb el plantejament que s’ha fet 
però tot i això votaran a favor, però amb una mica de qüestió en l’ordre d’elaborar els 
processos que puguin participar tots i puguin aprovar coses realment convençuts del que 
estan aprovant perquè ara estan amb un dubte general,  de que sí la intenció és bona però 
que encara no saben que voten. 
 
 
La Sra. Bosch diu que de fet està d’acord i es dona per assabentada de que s’ha de fer dins 
dels terminis, li va semblar que estava massa just de temps, no ho va tenir fins divendres a 
última hora i ho va presentar al dilluns que es va obrir la oficina. Lamenta les possibles 
molèsties que pugui haver causat. 
 
El secretari municipal diu que les esmenes s’hauran de debatre en primer lloc i sempre 
abans del dictamen o proposta corresponent i seran votades prèviament per a la seva 
inclusió que és el que es vota ara, si procedeix en el dictamen o proposició que 
seguidament se sotmetrà a debat. Diu que ara es vota la inclusió d’aquesta esmena però 
s’hauria de repetir en que consisteix aquest canvi en relació a la proposta inicial.  
 
La Sra. Àlvarez diu que ha de dir : “felicitar i donar suport les entitats feministes per la 
seva mobilització i fer una repulsa en aquest nou intent d’atemptar contra un model proper 
i eficient d’atenció a les dones víctimes de violència masclista”.  
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De l’article 3;” treballar per re-formular els articles suspesos pel tribunal constitucional per 
tal de que siguin legals i es puguin implementar”.  
 
A l’article 5: “acompanyar i reforçar a que defensin un model municipal públic que 
potencií polítiques de gènere especialment de tracció  i tractament de primera instància 
dels casos de maltractament i tota classe de violència de gènere donat que és la institució 
més propera a la ciutadania”.  
 
L’alcalde sotmet a votació i s’aprova per unanimitat. 
A continuació es vota la moció amb el text inicial amb les modificacions de la CUP i 
s’aprova per unanimitat. 
 
8.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al tercer trimestre de 2016. 
 
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al tercer 
trimestre de 2016, que figurava a l’expedient del Ple. 
 
9.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 
 
 
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes d’octubre que van del número D2016AJUN000885 al D2016AJUN000990 la 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 
 
 D2016AJUN000885 03/10/2016 Acord incoació segons relació 16040733. 
 D2016AJUN000886 03/10/2016 Resolució recurs, segons relació 16041930. 
 D2016AJUN000887 04/10/2016 Aprovar la relació de bestreta de Serveis Socials 

C00184 
 D2016AJUN000888 04/10/2016 Sol·licitud de prèstec de consum. 
 D2016AJUN000889 04/10/2016 Sol·licitud de prèstec de consum. 
 D2016AJUN000890 04/10/2016 Preu públic per la prestació de serveis de la Gent 

Gran de Can Rafart, 3r trimestre 2016 
 D2016AJUN000891 04/10/2016 Aprovar operacions de l'Ajuntament. 
 D2016AJUN000892 05/10/2016 Acord incoació relació N.16043197. 
 D2016AJUN000893 05/10/2016 Arxiu de reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 D2016AJUN000894 05/10/2016 Aprovació nòmina complementària setembre 2016 
 D2016AJUN000895 05/10/2016 Concessió de la reducció d'un terç de jornada per 

cura de fill menor de 6 anys amb la per-cepció del 80% de les 
retribucions. 

 D2016AJUN000896 05/10/2016 prestació econòmica per a subministraments bàsics 
 D2016AJUN000897 05/10/2016 Incoació d'expedient  de responsabilitat patrimonial. 
 D2016AJUN000898 06/10/2016 Extingir la relació laboral existent entre la Sra. 

Laura Vinuesa Baliu amb DNI 35026334W i aquest Ajuntament. 
 D2016AJUN000899 06/10/2016 Proposta anul.lació de denúncia municipal de 

circulació 
 D2016AJUN000900 07/10/2016 Ampliació del contracte del Sr. Raúl Solsona Vela 

per a substituir el Sr. Josep Fernández Ferrer. 
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 D2016AJUN000901 10/10/2016 Cessió de material per a la celebració d'una festa 
d'aniversari. 

 D2016AJUN000902 10/10/2016 Sol·licitud de prèstec al consum. 
 D2016AJUN000903 10/10/2016 Cessió material per la fira d'estocs del proper 

9/10/2016 a la Plaça de la Vila. 
 D2016AJUN000904 10/10/2016 Aprovar la reposició de bestreta de Serveis Tècnics 

C00213 
 D2016AJUN000905 10/10/2016 Aprovar les relacions de Serveis Socials C00184 i 

C00185 
 D2016AJUN000906 10/10/2016 ASSIGNACIO CÀRRECS SETEMBRE 2016 
 D2016AJUN000907 10/10/2016 Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal, 

setembre de 2016 
 D2016AJUN000908 11/10/2016 Nomenament de funcionària interina com a 

directora de la biblioteca. 
 D2016AJUN000909 11/10/2016 Inici del procediment administratiu per a l'adquisició 

directa a favor d'aquest ajuntament de béns immobles actualmente 
propietat de la mercantil VISERMA, SLU 

 D2016AJUN000910 11/10/2016 Adjudicació rènting màquina multifunció b/n per 
Can Robinat 

 D2016AJUN000911 13/10/2016 Cessió de l'espai públic del pati del  Centre Civic, 
pel sopar de caps d'inici del curs 2016/201, el dia 15  d'octubre. 

 D2016AJUN000912 13/10/2016 Concessió dret funerari nínxol núm.1699. 
 D2016AJUN000913 13/10/2016 Cessió de l'espai públic de la Pèrgola de can 

Rafart, el dia 6 de novembre de 2016, per a la celebració d'una festa 
infantil. 

 D2016AJUN000914 18/10/2016 Cessió de l'espai públic del Centre Civic, el dia 22 
d'octubre de 2016, per afer el sopar d'inici de curs 2016-2017. 

 D2016AJUN000915 19/10/2016 Taxa Assistencia Centre Obert, octubre - novembre 
- desembre de 2016 

 D2016AJUN000916 19/10/2016 Preu public Serveis Esportius Can Banus, octubre 
2016 

 D2016AJUN000917 19/10/2016 Taxa per Assistència al Casal del dia, setembre de 
   2016 
 D2016AJUN000918 19/10/2016 Taxa Servei Atenció Domiciliària, setembre de 2016 
 D2016AJUN000919 19/10/2016 Al.legació a la denúncia de trànsit 160012655 i 

vehicle B-2111-MW 
 D2016AJUN000920 19/10/2016 Al.legació denúncia expt.1600127147 
 D2016AJUN000921 19/10/2016 Llicència d'obres per l'obertura de rasa per estesa 

línia BT c/ Narcís Monturiol 17 local 4 
 D2016AJUN000922 19/10/2016 Llicència d'obres per l'obertura de rasa per estesa 

línia subterrània BT c/Narcís Monturiol 19 
 
 D2016AJUN000923 19/10/2016 Ús de l'espai Pèrgola de Can Rafart el dissabte dia 

22/10/2016 per celebració de festa infantil. 
 D2016AJUN000924 19/10/2016 Reconeixement serveis previs 
 D2016AJUN000925 19/10/2016 Reconeixement serveis prestats. 
 D2016AJUN000926 19/10/2016 Reconeixement serveis prestats. 
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 D2016AJUN000927 19/10/2016 Contractació de monitora de gimnàstica artística. 
 D2016AJUN000928 19/10/2016 Desistiment llicència d'obres majors 

OMAJ2016000023 per la construcció d'edifici plurifamiliar de 14 
habitatges i aparcament a la Riera de Targa, 5 

 D2016AJUN000929 19/10/2016 Anul·lació del rebut de l'IBI de l'exercici 2016 i 
retorn de l'exercici 2015. 

 D2016AJUN000930 20/10/2016 RENDA MÍNIMA DE SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN000931 20/10/2016 Per a cuinar els cargols per a la festa dels Bolets, 

en cas de pluja, sol.licitem el Mercat del Carme, els dies 21 i 22 
d'ctubre de 2016. 

 D2016AJUN000932 20/10/2016 AJUT LLOGUERS ENDARRERITS/HABITUALS 
 D2016AJUN000933 20/10/2016 RENDA MÍNIMA DE SUSBISTÈNCIA (RMS) 
 D2016AJUN000934 20/10/2016 AJUTS SUSMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN000935 20/10/2016 renda mínima de subsistència 
 D2016AJUN000936 20/10/2016 Expedient 21 de modificació del pressupost de 

l'Ajuntament per l'exercici  2016 per gene-ració de crèdit. 
 D2016AJUN000937 20/10/2016 Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 

l'exercici 2016, per transferència de crèdit. Expedient de modificació 
número 20_2016. 

 D2016AJUN000938 21/10/2016 Aprovació serveis extraordinaris policia local mesos 
juliol, agost i setembre 2016. 

 D2016AJUN000939 21/10/2016 serveis especials Brigada mes de setembre de 
2016. 

 D2016AJUN000940 21/10/2016 Autorització hores extres SAD. 
 D2016AJUN000941 21/10/2016 Aprovació de la nòmina d'octubre 2016. 
 D2016AJUN000942 21/10/2016 Acord incoació expts. segons relació 16045484 
 D2016AJUN000943 21/10/2016 Acord incoació segons relació n.16045484. 
 D2016AJUN000944 21/10/2016 Acord incoació n. 16046721 
 D2016AJUN000945 21/10/2016 LLicència d'obres menors per obertura de paret en 

façana de pati interior de la planta 2a. 
 D2016AJUN000946 21/10/2016 RENDA MÍNIMA SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN000947 21/10/2016 RENDA MÍNIMA DE SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN000948 21/10/2016 RENDA MÍNIMA SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN000949 21/10/2016 AJUTS ACTIVITATS EXTRAESCOLARS/LLEURE 
 D2016AJUN000950 21/10/2016 AJUTS AL TRANSPORT 
 D2016AJUN000951 21/10/2016 RENDA MÍNIMA SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN000952 21/10/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN000953 21/10/2016 AJUTS LLOGUERS ENDARRERITS HABITATGE 

HABITUAL 
 D2016AJUN000954 21/10/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN000955 21/10/2016 AJUTS ALIMENTACIÓ I NECESSITATS 

BÀSIQUES 
 D2016AJUN000956 21/10/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN000957 21/10/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN000958 21/10/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN000959 21/10/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN000960 21/10/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
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 D2016AJUN000961 21/10/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN000962 21/10/2016 AJUTS SUBMINISTRAMENTS BÀSICS 
 D2016AJUN000963 21/10/2016 RENDA MÍNIMA DE SUBSISTÈNCIA 
 D2016AJUN000964 21/10/2016 AJUTS PÈRDUA HABITATGE 
 D2016AJUN000965 24/10/2016 Proposta sanció segons relació 16045738 
 D2016AJUN000966 24/10/2016 Adjudicació del subministre i instal·lació de joc 

infantil al parc de can Rafart (tirolina) 
 D2016AJUN000967 24/10/2016 Material per a la celebració de la Festa dela 

Castanyada, el dia 31 d'octubre de 2016 a la zona dels arbres fruiters 
de l'Escola. 

 D2016AJUN000968 24/10/2016 Preu public Serveis Esportius Can Banus (cursets), 
octubre 2016 

 
 D2016AJUN000969 24/10/2016 Taxa Servei de Teleassistencia, 3r. trimestre 2016 
 D2016AJUN000970 24/10/2016 Preu públic per la prestació de serveis de la Gent 

Gran de Can Rafart, Country - Setembre 2016 
 D2016AJUN000971 24/10/2016 AJUTS TRANSPORTS 
 D2016AJUN000972 24/10/2016 renda mínima de subsistència 
 D2016AJUN000973 24/10/2016 Cessió de material: 2 bidons de brassa x coure 

castanyes 
 D2016AJUN000974 26/10/2016 Aprovar la relació de bestreta de tresoreria C00086 
 D2016AJUN000975 26/10/2016 Aprovar la reposició de bestreta Gent Gran C00014 
 D2016AJUN000976 26/10/2016 Aprovar les bestretes de Serveis Socials 

C186-187-188 
 D2016AJUN000977 26/10/2016 Bonificació taxa llar d'infants. 
 D2016AJUN000978 26/10/2016 Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 
 D2016AJUN000979 26/10/2016 Reiteració recurs taxa escombreries 
 D2016AJUN000980 26/10/2016 Al.legació a la denúncia de trànsit 160010833 i 

vehicle 6029-CMH 
 D2016AJUN000981 26/10/2016 Concessió dret funerari, nínxol n.1698 , concessió 

de 50 anys. 
 D2016AJUN000982 27/10/2016 Sol.lita bonificació de l'IBI 2016, per ser família 

nombrosa. 
 D2016AJUN000983 27/10/2016 Bonificació IBI 2016 i retorn part proporcional del 

2015 per família nombrosa 
 D2016AJUN000984 27/10/2016 Recurs contra la liquidació per ocupació de via 

pública a l'Av. Comtal núm.9. 
 D2016AJUN000985 27/10/2016 Bonificació IBI per família numerosa 
 D2016AJUN000986 27/10/2016 Bonificació de l'IBI per família nombrosa. 
 D2016AJUN000987 27/10/2016 Compensació Antonio Garcia -Viserma. 
 D2016AJUN000988 27/10/2016 Resolució de l'expedient disciplinari incoat per 

Decret d'Alcaldia número 507 de data 1 de juny de 2016. 
 D2016AJUN000989 28/10/2016 Reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 D2016AJUN000990 28/10/2016 Aprovació del conveni de col·laboració entre 

l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i BANKIA, S.A., per a la cessió de sis 
vivendes destinades a lloguer assequible. 
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 D2016AJUN000991 28/10/2016 BAIXES VOLUNTARIES EXPT. NUM.V-03-2016 
 D2016AJUN000992 28/10/2016 AJUTS AL TRANSPORT 
 D2016AJUN000993 28/10/2016 AJUTS AL TRANSPORT 
 D2016AJUN000994 28/10/2016 AJUT MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES 
 D2016AJUN000995 28/10/2016 AJUTS AL TRANSPORT 
 
A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes d’octubre que van del número D2016TEAT000018 al D2016TEAT000018 la 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 
 
D2016TEAT000018 27/10/2016 Expedient 02 de modificació del pressupost de 

l'exercici  2016 per generació de crèdit al Consorci Centre 
Teatral-Cultural La Massa. 

 
 
A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes d’octubre que van del número D2016MUSE000013 al D2016MUSE000014 la 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 
 
 D2016MUSE000013 10/10/2016 Aprovar la relació de reposició C00104 
 D2016MUSE000014 10/10/2016 Aprovar la relació d'operacions del Museu 
 
 
 
10.- Precs i preguntes. 
 
 

Precs 
 
El Sr. Cusidó en nom de CIU fa els precs següents: 
 

 

1- Ferm i asfaltat en mal estat al Torrent del Blanqueig. Fa molt de temps, que en el 
Torrent del Blanqueig a l’alçada de la Rotonda d’entrada, hi ha el ferm i l’asfalt en mal 
estat perquè es va produir un clot de la llera del torrent per la mala reparació de la rasa 
per part de l’empresa d’instal·lació del cablejat de fibra. L’anterior regidora, no se’n va 
sortir i a hores d’ara, encara continua en mal estat amb el perill que suposa pel trànsit 
rodat. Demana com a prec, que s’ informi de les gestions que s’han realitzat al llarg 
d’aquest temps i que s’expliqui perquè continua igual el problema, si s’han plantejat 
solucions de reparació i quan es portaran a terme. 

         
2- Festival Revela’t 2016. El passat 13 de juliol, es va fer una modificació de crèdit de 

20.000€ per incrementar la partida de despesa del Festival Revela’t 2016. Així doncs el 
cost del Festival s’incrementava en quan a despesa directa dels 24.000€ inicials a 
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44.000€ en aquella data. Per fer possible aquest increment, es van reduir partides i 
algunes quasi a extingir, com per exemple: Activitats d’infància i joventut hàbits 
saludables, Aula d’acollida d’adults, Consorci de normalització lingüística, 
Dinamització d’entitats, Prevenció del risc d’exclusió a l’esport, i la mes important en 
quant a quantia la Instal· lació tècnica de l’emissora, (que no saben si te a veure amb el 
fet de no enregistrar el Ple passat). D’entrada, els diu que han faltat a la veritat amb el 
cost real del Festival, que a més no inclou la despesa indirecta, però a més també en 
data 27/7/2016 hi ha un decret de sol·licitud de pagament urgent de 20.000€ a pagar al 
director del Festival Revela’t, però aquest decret ha estat informat desfavorablement 
per la Tresorera i l’Interventor municipals. I aquí, ja es perden, pregunta com pot ser 
que s’incrementi el cost d’una activitat lúdica en detriment d’altres serveis bàsics i 
socials i a més es pagui en contra dels informes preceptius dels tècnics municipals. 
Demanen com a prec que el responsable d’aquestes accions doni les explicacions 
oportunes ara i aquí en el Ple, perquè entenen que és una acció contrària al normal 
procés comptable i funcional de l’Ajuntament, a banda que incrementa el cost que es 
va comprometre l’equip de Govern abans de l’acte.   
 

3- Contractació empresa d’un ex-regidor. En aquesta mateixa línea d’actuació, hi ha 
també en data 27/7/2016, un altre decret de sol·licitud de pagament urgent de 
2.069,10€ a pagar pel Concert d’en Toti Soler, que també ha estat informat 
desfavorablement per la Tresorera i l’Interventor municipals. Suposa que es deu referir 
al Concert, que va coincidir amb el dia que se’l va nomenar Fill Predilecte de Vilassar 
de Dalt, el 30 de juny i que es va fer al Castell. En aquest cas, no tenen res a dir del 
cost, però si voldríen que se’ls expliqu el perquè de l’informe desfavorable. També 
referit en aquest concert, han vist la factura del cost de so i llum, d’una empresa local 
que regenta un ex-regidor d’aquest Ajuntament que a més va fer de tècnic en 
l’esmentat concert, l’import del qual  és de 2.303,24€. Entenen que aquest import, més 
elevat que el cost dels artistes, és desproporcionat pels elements i la durada que va 
representar. A més s’està contractant aquesta empresa de manera habitual i sense 
concurs, situació que també va representar en el seu moment una contractació il· lícita 
per fraccionament irregular de successió de contractes, tal i com va resoldre l’informe 
del Secretari municipal. Per últim afegir que l’esmentat ex-regidor, no pot treballar per 
l’Ajuntament fins al menys dos anys després d’haver finalitzat la seva activitat política, 
tal i com es preveu en les normes d’incompatibilitat dels càrrecs electes. Per això 
demanen com a prec que se’ls doni les explicacions oportunes ara i aquí en el Ple, i que 
es creï una Comissió per avaluar si la contractació d’aquesta empresa s’ajusta a 
l’ordenament jurídic en quant a la seva contractació i al règim d’incompatibilitats.  

 
 
La Sra. Llauró diu que el tema del torrent blanqueig, el que li consta a ella és que es per 
arrels d’arbres no per fibra, i que per tant dir i afirmar que una regidora no se’n va sortir li 
sembla una desconsideració si més no, perquè no hi és i tampoc es pot defensar, més que 
res perquè li sap greu, no sap ni qui era però que no se’n va sortir no se sap, hi ha unes 
arrels arbres que afecten torrent blanqueig i que s’han de fer una sèrie d’actuacions i 
esperen poder-ho fer abans que acabi l’any, si és fibra o són arrels poden discutir, ara 
afirmar i deixar anar en un ple que una regidora anterior qui fos no se’n va sortir, li sembla 
si més no desconsiderat. Més que res, afegeix que  perquè ella també s’hi trobarà d’ aquí a 
uns anys  i com que no hi podrà no es podrà defensar. Puntualitza que l’actuació torrent 
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blanqueig la tenen prevista, hi ha un petit pressupost per a fer uns pegats i a ella li consta  
que és d’unes arrels.  
 
El Sr. Cusidó diu que el que diuen els veïns, que són els que passen cada dia per allà, és 
que això ve d’aquella rassa que es va resoldre malament en el seu moment i per tant quan 
una cosa no es fa, arriba un moment que la persona que ho va fer no se’n va sortir, per tant 
l’expressió aquesta és purament que no es va resoldre en el seu moment l’actuació que hi 
havia i per tant com que els veïns d’allà estan amb aquest tema que a més a més hi passen 
cada dia i és un sotrac continu, per això ha fet aquest aclariment i dit això espera que tret el 
tema les actuacions que s’hagin fet des de llavors i si de cas es pot consultar als plens 
anteriors de quan es va demanar això i en tot cas entre uns i els altres a veure si es pot 
acabar d’esbrinar la qüestió inicial, i a partir d’aquí que se’ls facilitin les actuacions que 
s’han fet al respecte. 
 
El Sr. Morales diu que referent al festival Revela’t es parlarà en properes sessions,i afegeix 
que  a ell el que li agradaria d’entrada és que abans de dictaminar és preguntés com han fet 
altres grups municipals i en aquest cas doncs la CUP ja fa dos plens va demanar si els hi 
podien passar tota la informació del resultat, no del Revela’t d’aquest any. Diu que és una 
informació que la passaran la setmana que ve o sigui que hi haurà tres setmanes de marge 
tranquil·lament perquè tots els grups s’ho puguin mirar, però el que si poden dir és que res 
fora del guió previst és a dir que quan van parlar en aquest ple, sense que sigui obligació, 
però sí que creuen que per la consistència de l’esdeveniment, que és un esdeveniment de 
primer ordre que es produeix al municipi estava bé parlar-ne aquí tranquil· lament, van dir 
aportació municipal directe de fons propis de l’ajuntament 20.000€, més el que 
s’aconsegueixi captar d’aportacions de la Diputació de Barcelona fonamentalment que es 
transmeten a l’ajuntament i serveixen per a acompanyar al conjunt del festival i de 
mecenatges privats. Puntualitza que el que va passar és que per una qüestió tècnica no 
s’havia previst en el pressupost d’ingressos, la subvenció ni de la diputació ni dels 
mecenatges privats i és per això que es va fer una ampliació a partides anant a aquelles 
partides que per diversos motius al llarg de l’exercici no es complirien. Referent al 
Consorci per la normalització lingüística, diu que el consorci devia a l’ajuntament 4.000€ i  
per això aquest any els hi va fer arribar una carta, que ja la passaran si cal, dient que no 
cobraria la quota habitual per aquest motiu perquè d’anys anteriors el consorci els hi devia, 
pel que fa a l’aula d’adults es va acabar el curs i no s’ha obert nou curs, etc. Llavors es va 
ampliar la partida, a més amb un criteri d’absoluta prudència econòmica, perquè haurien 
pogut simplement ampliar la partida de despesa del Revela’t tenint en compte que hi havia 
uns ingressos no previstos i ja està, però es va voler equilibrar, perquè va passar un any i 
això ara en Benet ho corroborarà, el primers mesos d’aquest any que realment a nivell de 
liquidesa, van patir una mica i també han parlat en el ple,  llavors no van voler fer cap 
exercici d’imprudència en aquest sentit.  
 
El Sr. Cusidó manifesta que, que li digui que no li pregunti en el ple li sembla fora de lloc 
perquè precisament els organs de control es pot preguntar, que estan a precs preguntes, que  
ell li està donant explicacions i li sembla correcte, i que si desprès li dona més informació, 
doncs ja li donarà. Puntualitza que a ell no li pot qüestionar el fet de preguntar-li en el ple 
una qüestió que revisant la informació que han vist dels decrets i de la facturació han vist 
que hi havia això i a mes a mes els hi ha sobtat molt, què estigues informat 
desfavorablement per l’interventor i per la tresorera i per tant a ell li sembla de ple de dret 
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que li pugui preguntar aquí i que ell li doni les explicacions oportunes, li sembla que és 
això la transparència de l’exercici del seguiment dels òrgans de control per part de l’equip 
de Govern, li sembla que s’ha de limitar a respondre si vol i si no vol que no respongui i ja 
està, però que  ell té el dret de poder-li preguntar. 
 
El Sr. Morales diu que ell l’anava a respondre però que ell mateix ja s’ha respòs, és a dir, 
el que ha demanat és que preguntis abans d’emetre judici o sentència, perquè hi ha vegades 
que hi ha respostes molt més senzilles del que sembla i ja esta, simplement és això, li  ha 
dit que pregunti abans de sentenciar, simplement això, en continuaran parlant i ell encantat 
de donar totes les respostes i afegeix que  la CUP ho va preguntar en un ple per exemple.  
 
 
El Sr. Cusidó diu que simplement pregunta quan ho creu necessari. 
 
 
El Sr. Oliva referent al tema del concert  d’en Toti Soler, s’afegeix al que ha dit el Sr. 
Morales, ja que s’han fet unes preguntes pel mateix tema, s’admet judici i contra una 
persona és regidor que no esta aquí per defensar-se quan l’empresa és familiar , la ètica de 
cadascú posa cadascú al seu nivell, i ell creu que això és una falta d’ètica, però que cadascú 
opini el que li sembli.  
 
Explica que el concert d’en Toti Soler va ser un èxit, es van vendre entrades i es van 
vendre totes, primer punt important i per tant no hi va haver res de estrany. Puntualitza que 
els informes són desfavorables, simplement perquè era abans quan es tenien problemes de 
tresoreria i de que la Generalitat els hi confirmés que els hi pagava les subvencions que els 
hi devia, per tant per un criteri de prudència, ells dirien formalment que creuen que això no 
s’hauria de pagar perquè no toca, perquè estan així i saben que això s’arregla , però ells 
van fer la seva funció, van fer un informe favorable i l’activitat es va organitzar, els hi 
semblava que era el que tocava.  
 
Puntualitza que hi va haver un problema extra que explica l’ import de la factura i és que 
que a l’hora de muntar no hi havia la potència possible per connectar els aparells de 
l’entorn del castell, no donaven els comptadors per aguantar i per tant es va haver de portar 
un generador que va augmentar el cost, un generador per generar la corrent perquè es 
pogués fer tot. 
 
Per la resta diu que no hi veu cap problema, és a dir creu que ha contestat els diferents 
aspectes, al poble hi ha dues empreses d’amplificació, per exemple aquest concert ho va fer  
aquesta empresa i  a la fira del bolet o va fer l’altre, per tant és el que hi ha. Senyora Teià 
diu que hi ha cursos de formació per l’ajuntament.  
 
 
El Sr. Cusidó diu que només vol afegir al Sr. Oliva que si recorda que fa temps que es va 
dir que es faria un concurs en la megafonia i que això no s’ha fet, i que ja fa dos anys llargs 
d’això perquè en el seu moment ja es va tractar aquest tema i el secretari d’aquell moment 
va fer un informe dient que aquella contractació repetida no era correcte, més que res ho 
diu perquè facin constància d’això i que des de llavors fa dos anys que estan esperant que 
surti el concurs per fer aquest adjudicació, i per altre banda, ja aclarit això, que és la llei 
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d’incompatibilitats, que vol dir que durant dos anys les persones que han estat ocupant 
càrrecs electes, càrrecs públics no poden treballar per l’administració que han estat allò , 
més que res és això, aclarir això, que ho mirin, ho aclareixin i si està tot correcte doncs 
perfecte i si no que es faci el que s’hagi de fer. 
 
El Sr. Oliva  diu que només aclarir que el concurs està pendent de convocar perquè és un 
problema d’acumulació de redactar les bases i que és una de les que hi ha pendents i què 
insisteix que és l’empresa familiar en la qual també hi treballa aquesta persona. 
 
 
L’Alcalde diu que en qualsevol cas també amb les mesures de contractació caldrà tenir en 
compte aquestes coses, perquè no sigui que després passi, que des del punt de vista legal 
tot sigui impecable, però finalment hi hagi sobretot un operador que pugui competir en 
aquesta mena de concursos, per que disposa del conjunt d ela tecnologia per poder 
competir i de les economies d’escala com per poder fer ofertes més barates. Només ho 
posa damunt de la taula i s’imagina que en aquesta comissió és podrà entrar en aquest tipus 
de detalls perquè sinó sempre guanyarien els mateixos.  
 
El Sr. Cusidó  diu que si recorda l’alcalde quan va sortir el tema de la contractació ja va fer 
esment en aquest cas per recordar que fa temps hi havia pendent aquest concurs de 
megafonia. Afegeix que  li va dir a la comissió informativa. 
 
 
 
La Sra. Àlvarez  en nom de la CUP fa els precs següents: 
 

1. Tram doble sentit Riera Salvet. Demana com a prec que el tram de doble sentit de 
riera Salvet té poca visibilitat quan s’arriba a Ignasi Bufalà, sap que han posat un 
mirall però creu que seria més oportú posar un semàfor just  a Riera  Salvet per 
controlar bé el trànsit.  
 

2. Documentació festival Revela’t. Demana la documentació del Revela’t per tercer 
ple consecutiu, però ja que ha respòs abans esperen  no haver-ho de tornar a 
demanar en el proper ple.  
 
 

3. Actes contra la violència de gènere. Demana a la gent que participi en tots els 
actes que es fan aquest cap de setmana en contra de la violència de gènere, tant 
demà que és el dia internacional, a les dotze del migdia aquí a la plaça, com el 
dissabte a tres quarts de sis també a la plaça de la Vila on hi participen diferents 
entitats a un acte que es farà de la lectura del manifest, penjada moral al balcó de 
l’ajuntament i també s’explicarà un conte. 

 
 
El Sr. Morales referent a Riera Salvet diu que van augmentant graus en funció de com 
veuen que va la cosa, llavors el mirall com que ja el tenien, simplement l’han instal·lat allà  
per re calibrar, si veuen que no és suficient aniran a per el semàfor, a partir del que doni el 
pressupost del 2017, però la  proposta tècnica i que ell creu que és encertada és anar mirant 
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si una solució de menys intensitat ja és suficient, perfecte sinó augmentaran graus per 
incrementar la seguretat. 
 
 
El Sr. Miralles en nom de CUP fa els precs següents: 
 
 

1. Cotxe desballestat al dipòsit. Demana que ja fa uns quants plens enrera van 
comentar el cas d’un cotxe desballestat al dipòsit municipal, i d’això el mes que ve 
en farà sis mesos, aleshores han esperat i comentat fora de ple en varies ocasions 
per saber com estava el tema i consideren que arribar als sis mesos i no tenir una 
resposta a la persona perjudicada, aleshores és una mica flagrant, per tant diu 
públicament que la persona espera resposta durant l’últim mes no ha tingut cap 
contacta i demanaria si us plau si se la podria atendre degudament.  
 

2. Protocol amb companyies de subministres. Comenta que arrel dels casos que van 
succeir a Reus farà una setmana de la mort d’una persona per culpa del tall d’un 
subministra, voldria preguntar si l’Ajuntament de Vilassar de Dalt té algun protocol 
establert amb les companyies per tal d’evitar aquests casos dir-ho aquí al ple perquè 
la gent ho sàpiga i més que se’n faci difusió per necessitat extrema.  
 
 

3. Cases del Ravalet. Demana que s’expliquin quins han sigut els criteris 
d’assignació de les cases del Ravalet per les persones que els han necessitat perquè 
hi ha hagut alguns que se’ls hi ha assignat i d’altres que no.  

 
 
El Sr. Carlos diu que tal com ja havien parlat és un tema que des de l’Ajuntament es va fer 
la responsabilitat patrimonial amb la màxima diligència possible, ho té la companyia i ell 
dimarts va parlar amb secretaria, no sap si secretaria sap alguna cosa més, dimarts van 
tornar a trucar a la companyia i estan a l’espera que els hi diguin alguna cosa, a la que els 
hi diguin alguna cosa avisarà s’avisarà sobretot a la persona que ho tingui, insisteix en que   
estan trucant cada setmana a la companyia d’assegurances perquè els hi digui el què i que 
quan ho sàpiguen de seguida la persona ho sabrà. 
 
 
La Sra. Ruhí diu que els talls de subministrament en aquest moment només tenen la 
comunicació de SOREA, els altres són ells els que van al darrere, manifesta que  és així de 
trist però que són ells els que estan al cas de qualsevol avís de tall de llum i aleshores 
corrents faciliten el pagament perquè no es puguin fer efectius aquests talls. Puntualitza 
que  arrel de tot el que ha sortit pensen ampliar aquesta relació amb les companyies per 
poder-ho solucionar abans.  
 
Explica que SOREA sí que avisa, i a més a més tenen uns diners que és una subvenció que 
ells  posen la llista de totes les persones amb situació vulnerable i automàticament no es 
pot contemplar mai un tall per que de la bossa d’aquest diners es paguen les factures. 
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Pel que fa a les cases del Ravalet diu que malauradament tornen a estar plenes, és a dir cinc 
cases que volien ocupar menys una deixar-la per emergència i aquesta setmana s’ocuparà 
la sisena. 
 
Explica que  hi ha una família que té adjudicada de la Generalitat perquè li van tramitar 
l’ajuda d’habitatge i ara es troben amb una situació greu i complicada que no vol marxar i 
aleshores no saben quines mesures s’hauran  de prendre, però es troben en aquesta situació.  
 
Puntualitza que les cases s’han adjudicat a persones que ja havien tornat a reallotjar què ja 
estaven al Ravalet excepte dues famílies que ja han sortit, per sort per què ja treballen i 
tenen possibilitat de pagar-se el lloguer i s’hi ha afegit casos que estaven apunt de caure 
amb una situació d’una casa sense condicions amb canalla, quatre fills, sense cap condició 
elèctrica, sense ventilació adequada i llavors aquesta família aquest cap de setmana es 
traslladaran perquè és una emergència. 
 
La Sra. Martín-Moreno en nom de PP fa els precs següents: 
 

1. Sotrac al Camí de Mataró. Comenta que en el camí de Mataró hi ha un sotrac 
considerable a l’alçada del Sorli que pot ocasionar danys als cotxes. Puntualitza que 
l’altre dia era horrorós i que ja no són els cotxes, perquè aquests poden arreglar-se 
encara que costi molt diners, però que una persona pot caure  i fer-se mal. Pregunta 
si no es pot arreglar això encara que sigui amb asfalt en fred, que fos una reparació 
ràpida per poder tancar el sotrac en breu. 
 

2. Objecte social de Viserma. Comenta que si a Viserma s’ha modificat l’objecte 
social  o segueix sent el mateix. 

 
 
La Sra. Llauró diu que no li pot dir tècnicament si es pot o no es pot, així que ho  
traslladarà als tècnics per que busquin una solució i detectin aquest sotrac, que ella no té 
detectat i arreglar-lo amb la formula que determinin els tècnics. 
 
La Sra. Martín-Moreno diu que el més ràpid i més econòmic serà l’asfalt en fred, ja que 
només s’ha de comprar, aplicar i es treu el sotrac en dos minuts, i almenys es treuen de 
sobre el problema que pugui tenir l’ajuntament.  
 
La Sra. Llauró insisteix en que s’ho miraran  i ja li respondrà amb fets o amb resposta.  
 
 
L’alcalde diu que pel que fa Viserma el que abans comentava és que a partir de gener, s’ha 
de treballar a fons l’evolució de l’empresa i això vol dir doncs centrar elements 
d’administració, de direcció i la qüestió de la gestió, a serveis públics de la seva estructura, 
etc. Que no vol dir ampliar-la sinó el conjunt del grup municipal com ha de funcionar. 
Manifesta que les modificacions hauran també de tenir en compte aquesta nova etapa de 
l’empresa perquè únicament  i en Junta General de Viserma el que es va fer a proposta del 
secretari i en funció també de l’encomana de gestió de la recollida de residus sòlids urbans 
era que es qualifiqués de mitjà pròpi de l’ajuntament,  i ampliar els encàrrecs de gestió de 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt 
Secretaria  

 

54 
 

Viserma. Diu que ara Viserma com a tal, ha quedat en res i passa a ser una altra cosa i és 
tot això el que han de treballar a partir de gener. 
 
La Sra. Martín-Moreno  diu que ella ha preguntat si està modificat l’objecte social i com 
està modificat. Manifesta que tots els regidors tenen dret a tenir els informes encara que no 
estiguin a Viserma. 
 
L’alcalde diu que ella està a la Junta General. 
 
La Sra. Martín-Moreno insisteix que tots els acords de Viserma se’ls hi ha de passar als 
regidors encara que no estiguin.  
 
Senyor Alcalde diu que ell els convida a tornar a estar al consell de l’administració de 
Viserma i tenir la informació ràpidament, ja que els consellers que corren amb el risc de 
ser administradors de l’empresa han de  tenir la informació una mica abans que els 
regidors. 
 
 
La Sra. Bosch en nom del PSC fa els precs següents: 
 
 

1. Recollida de voluminosos. Comenta  que pel que fa a la nova proposta de 
recollida de voluminosos gratuït a domicili sembla que hi ha dificultat amb els 
horaris ja que  hi ha una mica de conflicte en ser horari laboral, i creuen que si es 
pogués realitzar aquest servei al capvespre o en dissabtes podria donar més 
disponibilitat als veïns és la queixa que s’ha transmès.  

2. Clot de llambordes aixecades davant La Massa. Comenta que els han dit que 
davant de la Massa hi ha un clot que algunes de les llambordes estan mig aixecades 
i ja s’hi han entrebancat dues persones, però algú ja ha tingut algun ensurt. 

 
 
La Sra. Llauró respecte el tema de voluminosos, diu que segur que hi ha gent que no li va 
bé l’horari i no ho qüestiona però és truca i s’acorda quan és el millor moment, afegeix que  
clar que hi ha gent que arriba molt d’hora i gent que arriba molt tard, però que es tracta de 
fer una trucada i dir quan és el millor moment per tu i que ells donin el servei de quan els 
hi va millor, i que  més a la carta  ho veu complicat i que  ho diu per ser realistes.  
 
Referent al tema de les llambordes diu que sí que és cert que s’està mirant, ja que li van 
comentar els tècnics i han vist que es movien i estan mirant quina és la millor solució per 
fixar-los i també una certa distància entre les llambordes, que no hi hagi aquesta separació. 
 
 
Preguntes 
 
 
El Sr. Cusidó en nom de CIU fa les preguntes següents: 
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1- Local de la oposició. Comenta que l’Alcalde, des de l’iniciï d’aquesta legislatura, es va 
comprometre a posar unes mínimes condicions higièniques, tèrmiques i d’eines 
informàtiques i materials al local de l’oposició, que ha passat un any i mig i estan igual 
o pitjor. Diu que les eines informàtiques son molt antigues, no funcionen 
adequadament i tot sovint tenen problemes d’us i accés. Explica que l’altre dia el Sr. 
Morales va assegurar que per fi canviarien l’ordinador i es configuraria de manera 
segura. Diu que li va demanar que també s’incorporés una impressora multi funció com 
la de la resta de dependències municipals, i va intuir gràficament les seves rialles. 
Puntualitza que tots son càrrecs electes i mereixen poder treballar amb les adequades 
condicions i el soterrani de l’Ajuntament no reuneix les condicions salubres i laborals 
adequades, pregunta fins quan ha de durar aquesta discriminació.  

 
2- Incompliment de pagament. En l’informe sobre el compliment de les normes de 

morositat referit al 3er, trimestre de 2016, punt 7 de l’ordre del dia d’avui, poden 
observar que l’Ajuntament està realitzant la mitjana de pagaments a 64’51 i Viserma a 
133,12 dies. Manifesta que abans el termini de pagament era de 30 dies i posteriorment 
es va modificar a 30 dies de la recepció i 30 dies de l’aprovació del pagament, la qual 
cosa suposa un incompliment si es superem els 30 dies, en total 90 dies des que es 
presenta la factura. Comenta que això permet que en el cas de l’Ajuntament estigui 
dins del nou termini, però no pas en el cas de Viserma, que supera àmpliament el nou 
termini. Diu que això comporta que d’ofici, s’hagi de procedir al pagament d’interessos 
de demora, que no es realitza, tot i advertir l’Interventor d’aquesta situació als 
responsables polítics. Pregunta, perquè Viserma no paga quan toca, perquè volen 
recordar que aquest és un dels motius de dissolució de l’empresa pública municipal, 
que s’incompleix cada trimestre, que en son conscients però en fan cas omís.   

 
3- Documentació requerida. Comenta que fa mesos que estan demanant diferent 

informació de l’empresa pública Viserma SLU, de fet hi ha una sèrie de factures i 
processos de contractació del PP-12 que fa mes de dos anys que les van demanar i 
encara no se’ns ha lliurat, mes recentment van demanar documentació d’altres factures 
i de les actes dels Consells Generals, que no se’ls lliuren i fa dos mesos van concretar 
més documentació de l’Ajuntament i Viserma, pel que fa a l’Ajuntament a excepció de 
les factures pagades o pendents en els comptes no pressupostaris, i els Convenis 
signats, se’ls ha anat lliurat la resta, però no han rebut res de Viserma, de fet, es tracta 
de documentació senzilla que ha d’estar a mà i perfectament endreçada, així doncs 
demanen des de les dates de 2000 fins el 2016: els llibres majors de conceptes 
pressupostaris de despeses, les actes dels Consells d’administració i de les Juntes 
Generals, els Contractes i Convenis signats amb tercers i factures pendents de 
pagament d’exercicis anteriors. Diu que aquesta documentació que ha d’estar 
classificada i a mà, ho demanen amb format de .pdf, senzill d’imprimir i lliurar, per 
tant, pregunta perquè no se’ls lliura aquesta documentació, perquè aquest ocultisme i 
perquè es vulnera reiteradament els drets d’informació com a càrrecs electes. Demanen 
també que se’ls lliuri el que tinguin o hagin preparat durant aquest temps, que en breu 
se’ls faci arribar la resta, perquè si no es vol fer  una auditoria, ja ho faran ells.  

 
 
 L’Alcalde diu que sí que val diners, que ell mateix ho ha dit. Sobre el tema de Viserma diu 
que cada any se’n fa una, però que és igual no no fan  i Benet posa’t al cap que t’imagines 
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què cada any és fan auditories però no les fan, però les paguen. Ell creu que ja s’ha 
contestat abans en funció al que ha dit el Sr. Cusidó que ha fet una intervenció en relació a  
la facturació en el conjunt de documentació que demana per tant estan en això hi ha una 
part que esta publicada i l’altre part s’ha d’anar cercant. Manifesta que  el responsable de 
Viserma, la veritat és que ha estat treballant en altres temes,  i a més a més són temes molt 
importants per ells i dedica sovint matins, tardes i hores de cap de setmana, per tant quan 
acabi tot això que està fent es podrà dedicar a tot això que demana. Sobre el tema 
ordinadors, la veritat és que estan en el tram final i és llarg , han de començar a arribar en 
breus. 
 
El secretari municipal diu que és una tongada de 15 ordinadors que s’han d’adquirir, i que 
manca revisar aspectes del contracte i que creu que en dies, setmanes arribin els 
ordinadors. 
 
L’Alcalde diu que per tant ja tindran els ordinadors que demanàven i la tecnologia que 
demanen per poder funcionar.  
 
 
El Sr. Oliva diu que el tema de la morositat del tercer trimestre ja està explicat abans, el 
tercer trimestre vol dir de juliol a setembre just el període en que van estar gestionant 
intensament amb la conselleria d’economia, ja que altres conselleries els excloïen. Explica 
que van estar amb la conselleria d’economia i van aconseguir que se’ls abonessin bona part 
del 1 milió que devien  a l’ajuntament i que ha permès posar-se al dia amb tot això. Han 
d’agrair públicament l’esforç que ha fet la institució no només són ells sinó amb altres 
ajuntaments de la comarca també com a Vilassar de Mar i que a tots els hi ha anat la mar 
de bé en aquest moment, en el proper informe de tresoreria trimestral de morositat ja ho 
posarà en evidencia. 
 
 
Els regidors de la CUP diuen que no faran cap pregunta. 
 
La regidora del PP manifesta que tampoc farà cap pregunta. 
 
La regidora del PSC tampoc farà cap pregunta. 
 
 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt, 
 Vist-i-plau 
[Firma01-01] [Firma02-01] 
 
 


