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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

 

REF.: 8/2016 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 28 de juliol de 2016
Hora: de les 20:00h. a les22:17h.
Lloc: a la sala de Plens de 
 

Hi assisteixen 

Xavier Godàs Pérez 
Pau Morales Romero 
Benet Oliva Ricós 
Paula Lloret Puig 
Maria Lluïsa Ruhí Planas 
Josep Carlos Babot 
Carola Llauró Sastre 
Joan Alfons Cusidó Macià 
Francesc Xavier Garrigós Roca
Teia Álvarez Pons de Vall 
Enric Miralles Mestres 
Gemma Maria Martin-Moreno Garcia
Maria Àngels Bosch Mauri
 

Autoritzats: 

Carles Casellas Ayen 
 
 

Ordre del dia 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2016.
2. Aprovació de les festes locals per a l'any 2017.
3. Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d'acollida itinerant
4. Inici d'expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recollida 
d'animals abandonats i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte.
5. Moció de la CUP per l'abandó del glifosat i tots els herbicides químics de síntesi de la 
jardineria municipal. Cap a una jardineria ecològica.
6. Moció de la CUP per una vila 
7. Moció de CIU, amb el suport del grup municipal del PP, per acordar auditar els comptes 
municipals i de l'empresa municipal Viserma SLU des del 2005 al 2015, ambdós inclosos.
8. Donar compte de l'informe 9/2016 de la Sin
9. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2016.
10. Donar compte de la declaració institucional sobre les directrius supramunicipals per a 
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PLE MUNICIPAL  

 

ORDINÀRIA. 
28 de juliol de 2016. 
de les 20:00h. a les22:17h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 
Francesc Xavier Garrigós Roca 

 

Moreno Garcia 
Maria Àngels Bosch Mauri 

1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2016. 
2. Aprovació de les festes locals per a l'any 2017. 

ció del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d'acollida itinerant
4. Inici d'expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recollida 

onats i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte.
5. Moció de la CUP per l'abandó del glifosat i tots els herbicides químics de síntesi de la 
jardineria municipal. Cap a una jardineria ecològica. 
6. Moció de la CUP per una vila i unes festes lliures de sexisme. 
7. Moció de CIU, amb el suport del grup municipal del PP, per acordar auditar els comptes 
municipals i de l'empresa municipal Viserma SLU des del 2005 al 2015, ambdós inclosos.
8. Donar compte de l'informe 9/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
9. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2016.
10. Donar compte de la declaració institucional sobre les directrius supramunicipals per a 

1 

ció del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d'acollida itinerant 
4. Inici d'expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recollida 

onats i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte. 
5. Moció de la CUP per l'abandó del glifosat i tots els herbicides químics de síntesi de la 

7. Moció de CIU, amb el suport del grup municipal del PP, per acordar auditar els comptes 
municipals i de l'empresa municipal Viserma SLU des del 2005 al 2015, ambdós inclosos. 

dicatura de Comptes de Catalunya. 
9. Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2016. 
10. Donar compte de la declaració institucional sobre les directrius supramunicipals per a 
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la preservació i desenvolupament dels espais agr
Mateu-Burriac. 
11. Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona ''per un cens d'edificis 
municipals amb risc d'amiant.
12. Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona sobre els comp
telegestionables. 
13. Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona d'adhesió a la 
campanya ''No puc esperar''.
14. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
15. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupament de la sessió

 
1.- Aprovació de l'acta de 
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de 26 de maig de 2016
 
El Sr. Cusidó diu que té les esmenes següents:
 

- A la pàgina 10, al tercer paràgraf
de treure per què ja ho posa al final. 
 

- A la pàgina 43, a meitat de plana, a la seva intervenció, a la tercera línea diu: “fer 
es partir d’una premissa i acceptar el ” falta afegir “que es vol i la resta
 

 
S’aprova l’acta per unanimitat.
 
 
2.- Aprovació de les festes locals per a l'any 2017.
 
 
El secretari llegeix la moció la part expositiva de la qual diu:
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Aprovació de les festes locals per a l'any 2017.

 

Relació de fets 

- L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que de les catorze festes laborals, 
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya es determina que les dues 
festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i 
Famílies a proposta dels municipis respectius.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

la preservació i desenvolupament dels espais agrícoles i industrials de la Vall de Sant 

11. Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona ''per un cens d'edificis 
municipals amb risc d'amiant. 
12. Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona sobre els comp

13. Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona d'adhesió a la 
campanya ''No puc esperar''. 
14. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

Desenvolupament de la sessió  

Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2016. 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de 26 de maig de 2016

diu que té les esmenes següents: 

A la pàgina 10, al tercer paràgraf, a la quarta línea on diu “que faci falta” s’hauria 
de treure per què ja ho posa al final.  

A la pàgina 43, a meitat de plana, a la seva intervenció, a la tercera línea diu: “fer 
es partir d’una premissa i acceptar el ” falta afegir “que es vol i la resta

S’aprova l’acta per unanimitat. 

Aprovació de les festes locals per a l'any 2017. 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000122 

Equip de govern 

ovació de les festes locals per a l'any 2017. 

L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que de les catorze festes laborals, 
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya es determina que les dues 
festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i 
Famílies a proposta dels municipis respectius. 
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ícoles i industrials de la Vall de Sant 

11. Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona ''per un cens d'edificis 

12. Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona sobre els comptadors 

13. Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona d'adhesió a la 

 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a l’acta de 26 de maig de 2016. 

a la quarta línea on diu “que faci falta” s’hauria 

A la pàgina 43, a meitat de plana, a la seva intervenció, a la tercera línea diu: “fer 
es partir d’una premissa i acceptar el ” falta afegir “que es vol i la resta no”. 

L’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors estableix que de les catorze festes laborals, 
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya es determina que les dues 
festes locals seran fixades per Ordre de la Conselleria de Treball, Afers Socials i 
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- En data 6 de juny de 2016 s’ha publicat al DOGC número 7135 el calendari oficial de 

festes laborals per a l’any 2017.
 
- Cal que l’Ajuntament proposi les festes locals oficials de Vilassar de Dalt  per a l’any 

2017. 
 

Fonaments de dret  

- Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig,  pel qual s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals per a l’any 2017.

 

És per això que es proposa al P
 

Proposta d’acord 
 
1. Proposar a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies com a festes locals del 

municipi de Vilassar de   Dalt per a l’any 2017, les que tot seguit es relacionen:
 

- 5 de juny de 2017 
- 25 d’agost de 2017

    
2. Trametre aquest acord a la Direcció de Serveis Territorials del Departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inclusió al 
calendari que publica la Generalitat.

 
 
 
L’alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per unanimitat.
 
 
3.- Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d'acollida itinerant
 
 
El secretari llegeix la moció la part expositiva de la qual diu:
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d'acollida itinerant

 

Relació de fets 
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En data 6 de juny de 2016 s’ha publicat al DOGC número 7135 el calendari oficial de 
festes laborals per a l’any 2017. 

ue l’Ajuntament proposi les festes locals oficials de Vilassar de Dalt  per a l’any 

Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig,  pel qual s’estableix el calendari oficial de festes 
laborals per a l’any 2017. 

És per això que es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

Proposar a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies com a festes locals del 
municipi de Vilassar de   Dalt per a l’any 2017, les que tot seguit es relacionen:

5 de juny de 2017 – Segona Pasqua 
25 d’agost de 2017- Festa Major dels Sants Genís

     
Trametre aquest acord a la Direcció de Serveis Territorials del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inclusió al 

blica la Generalitat. 

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

Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d'acollida itinerant

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000123 

Equip de govern 

Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
de Dalt per a la prestació del servei d'acollida itinerant
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En data 6 de juny de 2016 s’ha publicat al DOGC número 7135 el calendari oficial de 

ue l’Ajuntament proposi les festes locals oficials de Vilassar de Dalt  per a l’any 

Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig,  pel qual s’estableix el calendari oficial de festes 

Proposar a la Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies com a festes locals del 
municipi de Vilassar de   Dalt per a l’any 2017, les que tot seguit es relacionen: 

Festa Major dels Sants Genís 

Trametre aquest acord a la Direcció de Serveis Territorials del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inclusió al 

Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d'acollida itinerant 

Aprovació del conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
de Dalt per a la prestació del servei d'acollida itinerant 
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1. En data 27 de juny de 2016, es dicta el decret d’alcaldia número 
D2016AJUN000592 pel qual es disposa la incoació del procediment per a la 
formalització del “Conveni de cooperació 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d’acollida itinerant”. 

 
2. La minuta del conveni a formalitzar entre ambdues entitats locals consta en 

l’expedient, i és del següent tenor literal 
 

<< CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIDA ITINERANT
 
 
A Mataró, ...... de .................... de 2016

D’una part, l’Il· lm. Sr. Miquel Àngel Martínez i 
Comarcal del Maresme actuant d'acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal 
de Catalunya. 
 
Assistit pel Secretari accidental del Consell Comarcal
Pérez i Olmedo. 
 
D’una altra, l’Il· lm Sr. Xavier Godàs Pérez, Alcalde de l’Ajuntament de Vilassar 
de Dalt. 
 
Assistit pel Secretari de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, Sr. Carles Casellas 
Ayén. 
 
Les parts intervinents es reconeix
formalització del present document, i 

 
Que el Parlament de Catalunya va aprovar el 28 d’abril de 2010 la Llei 10/2010, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb la 
finalitat de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels immigrats i 
dels retornats a Catalunya, i també de remoure els obstacles que ho impedeixen a 
causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i el 
desconeixement de
efectiu el principi d’igualtat i assolir una major cohesió social.
 
Que en el marc de les polítiques de ciutadania i immigració, són competències 
dels ens locals, segons l’article 21.2 de la Lle
de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya:
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En data 27 de juny de 2016, es dicta el decret d’alcaldia número 
D2016AJUN000592 pel qual es disposa la incoació del procediment per a la 
formalització del “Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d’acollida itinerant”. 

La minuta del conveni a formalitzar entre ambdues entitats locals consta en 
l’expedient, i és del següent tenor literal  

VENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT PER LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ACOLLIDA ITINERANT 

A Mataró, ...... de .................... de 2016 
 

REUNITS 
 

D’una part, l’Il· lm. Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, President del Consell 
Comarcal del Maresme actuant d'acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal 

Assistit pel Secretari accidental del Consell Comarcal del Maresme, Sr. Santiago 
 

D’una altra, l’Il· lm Sr. Xavier Godàs Pérez, Alcalde de l’Ajuntament de Vilassar 

Assistit pel Secretari de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, Sr. Carles Casellas 

Les parts intervinents es reconeixen recíprocament prou capacitades per a la 
formalització del present document, i  

 
MANIFESTEN 

Que el Parlament de Catalunya va aprovar el 28 d’abril de 2010 la Llei 10/2010, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb la 
finalitat de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels immigrats i 
dels retornats a Catalunya, i també de remoure els obstacles que ho impedeixen a 
causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i el 
desconeixement de la societat i de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de fer 
efectiu el principi d’igualtat i assolir una major cohesió social.

Que en el marc de les polítiques de ciutadania i immigració, són competències 
dels ens locals, segons l’article 21.2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida 
de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya: 
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En data 27 de juny de 2016, es dicta el decret d’alcaldia número 
D2016AJUN000592 pel qual es disposa la incoació del procediment per a la 

entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per a la prestació del servei d’acollida itinerant”.  

La minuta del conveni a formalitzar entre ambdues entitats locals consta en 

VENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
MARESME I L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT PER LA 

Camarasa, President del Consell 
Comarcal del Maresme actuant d'acord amb Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal 

del Maresme, Sr. Santiago 

D’una altra, l’Il· lm Sr. Xavier Godàs Pérez, Alcalde de l’Ajuntament de Vilassar 

Assistit pel Secretari de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, Sr. Carles Casellas 

en recíprocament prou capacitades per a la 

Que el Parlament de Catalunya va aprovar el 28 d’abril de 2010 la Llei 10/2010, 
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, amb la 
finalitat de promoure l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels immigrats i 
dels retornats a Catalunya, i també de remoure els obstacles que ho impedeixen a 
causa, principalment, de la manca de competències lingüístiques bàsiques i el 

la societat i de l’ordenament jurídic, amb l’objectiu de fer 
efectiu el principi d’igualtat i assolir una major cohesió social. 

Que en el marc de les polítiques de ciutadania i immigració, són competències 
i 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida 
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 Fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per a 
garantir la cohesió social de la població i l’acollida i la integració dels estrange
immigrats, els sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats.
  
 Coordinar l’activitat de les entitats públiques i privades que, en llur àmbit 
competencial, tenen responsabilitats d’acollida i integració, per mitjà de 
mecanismes de fo

 
 Participar en l’elaboració dels plans i els programes a què es refereix la 
lletra a de l’article 22.1 de l’esmentada llei.
  
 Promoure la participació dels immigrats i dels retornats.
 
Que l’article 14.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que l’obligació de garantir 
la disponibilitat del servei de primera acollida, i també de prestar
als ens locals, en llur territori, i a la Generalitat, en els termes que estableix el 
títol segon. 
 
Que l’article 14.4 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ajuntaments, en el 
moment de notificar la resolució que reconeix l’empadronament, han d’informar 
cada nou veí o veïna del municipi que reuneixi les condicions per a ésser usuari 
o usuària del servei de primera acollida de l’existència d’aquest servei i de la 
manera d’inscriure
 
Que l’article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, defineix el Servei de primera 
acollida com el conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes de 
titularitat pública i priva
inicials de formació i informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els 
sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats.
 
Que l’article 21.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ens locals poden 
prestar el servei d’acollida a qualsevol persona que estigui empadronada al 
municipi. 
 
Que l’article 21.1 d) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril,
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ens 
supramunicipals poden prestar el servei de primera acollida per delegació o 
encàrrec de gestió o establir programes d’assistència i cooperació als municipis 
amb relació a aquest servei.
 
Que l’article 303.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), del Decret 179/1195, de 13 de juny, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 
aquests i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
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Fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per a 
garantir la cohesió social de la població i l’acollida i la integració dels estrange
immigrats, els sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats.

Coordinar l’activitat de les entitats públiques i privades que, en llur àmbit 
competencial, tenen responsabilitats d’acollida i integració, per mitjà de 
mecanismes de foment de la participació o altres que es considerin adequats.

Participar en l’elaboració dels plans i els programes a què es refereix la 
lletra a de l’article 22.1 de l’esmentada llei. 

Promoure la participació dels immigrats i dels retornats. 

l’article 14.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que l’obligació de garantir 
la disponibilitat del servei de primera acollida, i també de prestar

, en llur territori, i a la Generalitat, en els termes que estableix el 

Que l’article 14.4 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ajuntaments, en el 

e notificar la resolució que reconeix l’empadronament, han d’informar 
cada nou veí o veïna del municipi que reuneixi les condicions per a ésser usuari 
o usuària del servei de primera acollida de l’existència d’aquest servei i de la 
manera d’inscriure-s’hi. 

Que l’article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, defineix el Servei de primera 
acollida com el conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes de 
titularitat pública i privada dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats 
inicials de formació i informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els 
sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats. 

Que l’article 21.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ens locals poden 
prestar el servei d’acollida a qualsevol persona que estigui empadronada al 

Que l’article 21.1 d) de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ens 
supramunicipals poden prestar el servei de primera acollida per delegació o 
encàrrec de gestió o establir programes d’assistència i cooperació als municipis 

elació a aquest servei. 

Que l’article 303.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), del Decret 179/1195, de 13 de juny, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 

s i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 

5 

Fomentar les polítiques necessàries i prestar els serveis necessaris per a 
garantir la cohesió social de la població i l’acollida i la integració dels estrangers 
immigrats, els sol·licitants d’asil, els refugiats, els apàtrides i els retornats. 

Coordinar l’activitat de les entitats públiques i privades que, en llur àmbit 
competencial, tenen responsabilitats d’acollida i integració, per mitjà de 

ment de la participació o altres que es considerin adequats. 

Participar en l’elaboració dels plans i els programes a què es refereix la 

 

l’article 14.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que l’obligació de garantir 
la disponibilitat del servei de primera acollida, i també de prestar-lo, correspon 

, en llur territori, i a la Generalitat, en els termes que estableix el 

Que l’article 14.4 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ajuntaments, en el 

e notificar la resolució que reconeix l’empadronament, han d’informar 
cada nou veí o veïna del municipi que reuneixi les condicions per a ésser usuari 
o usuària del servei de primera acollida de l’existència d’aquest servei i de la 

Que l’article 2 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, defineix el Servei de primera 
acollida com el conjunt de recursos, equipaments, projectes i programes de 

da dirigits a garantir la satisfacció de les necessitats 
inicials de formació i informació de caràcter bàsic dels estrangers immigrats, els 

abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ens locals poden 
prestar el servei d’acollida a qualsevol persona que estigui empadronada al 

d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, estableix que els ens 
supramunicipals poden prestar el servei de primera acollida per delegació o 
encàrrec de gestió o establir programes d’assistència i cooperació als municipis 

Que l’article 303.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals 
(ROAS), del Decret 179/1195, de 13 de juny, estableix que pel conveni 
s’estableix una relació de cooperació consensuada entre ens locals o entre 

s i altres administracions públiques, per a la prestació de serveis o per al 
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Secretaria  

 

 

desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels 
quals tinguin un interès comú.
 
Que d'ençà de l’aprovació de la Llei 4/2000, d’11 de gener, sobre 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, la legislació en 
matèria d’estrangeria a nivell estatal, han aparegut fins a tres modificacions, 
prenent la forma de Llei Orgànica, essent la darrera d’aquestes reformes en data 
11 de desembre de 2009. 
 
Que el desenvolupament d’aquestes lleis orgàniques es fa mitjançant Reglaments 
del Govern estatal, essent el darrer el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, que 
va entrar en vigor el 30 de juny de 2011.
 
Que el títol IV del Reial Decr
emetre els informes d’estrangeria és de les comunitats autònomes.
 
Que els articles 61.7, 71.6, 109.6, 124.2 del Reial Decret 557/2011 estableixen 
que la competència per emetre els informes d’integració social 
social i per a la renovació de residència temporal és de les comunitats 
autònomes. 
 
Que el Reial Decret 557/2011 permet delegar en els ajuntaments la tramitació 
dels informes d’estrangeria.
 
Que en data 6 d’abril de 2011 el Departament d
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques van signar un acord de col·laboració per a 
establir un protocol d’actuació per a l’elaboració dels esmentats
mútua col·laboració entre les diferents administracions implicades.
 
Que arran d’aquest acord, la competència de l’Ajuntament és la d’elaborar un 
informe – proposta i emetre
 
Que en data 22 de juliol de 2
la Generalitat de Catalunya emet la Instrucció 1/2014 per la qual s’estableixen 
els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de 
la Generalitat de Catalunya, que substitu
anteriors. 
 
Que la Generalitat de Catalunya aprovà mitjançant el Decret 150/2014, de 18 de 
novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya, que desplega reglamentàriamen
compliment a l’article 138.1 de l’Estatut i regula el 
els programes d’acollida especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la 
Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments, i determinades f
professionals especialitzades en serveis d’acollida i integració de persones 
immigrades i retornades.
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels 
quals tinguin un interès comú. 

Que d'ençà de l’aprovació de la Llei 4/2000, d’11 de gener, sobre 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, la legislació en 
matèria d’estrangeria a nivell estatal, han aparegut fins a tres modificacions, 
prenent la forma de Llei Orgànica, essent la darrera d’aquestes reformes en data 

e desembre de 2009.  

Que el desenvolupament d’aquestes lleis orgàniques es fa mitjançant Reglaments 
del Govern estatal, essent el darrer el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, que 
va entrar en vigor el 30 de juny de 2011. 

IV del Reial Decret 557/2011 estableix que la competència per 
emetre els informes d’estrangeria és de les comunitats autònomes.

Que els articles 61.7, 71.6, 109.6, 124.2 del Reial Decret 557/2011 estableixen 
que la competència per emetre els informes d’integració social 
social i per a la renovació de residència temporal és de les comunitats 

Que el Reial Decret 557/2011 permet delegar en els ajuntaments la tramitació 
dels informes d’estrangeria. 

Que en data 6 d’abril de 2011 el Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques van signar un acord de col·laboració per a 
establir un protocol d’actuació per a l’elaboració dels esmentats
mútua col·laboració entre les diferents administracions implicades.

Que arran d’aquest acord, la competència de l’Ajuntament és la d’elaborar un 
proposta i emetre-ho a la Generalitat de Catalunya. 

Que en data 22 de juliol de 2014 el Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya emet la Instrucció 1/2014 per la qual s’estableixen 
els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de 
la Generalitat de Catalunya, que substitueixen aquells definits a les instruccions 

Que la Generalitat de Catalunya aprovà mitjançant el Decret 150/2014, de 18 de 
novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya, que desplega reglamentàriament la Llei d’Acollida, dóna 
compliment a l’article 138.1 de l’Estatut i regula el  servei de primera acollida, 
els programes d’acollida especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la 
Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments, i determinades f
professionals especialitzades en serveis d’acollida i integració de persones 
immigrades i retornades. 
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desenvolupament de les competències legalment atribuïdes, en la satisfacció dels 

Que d'ençà de l’aprovació de la Llei 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, la legislació en 
matèria d’estrangeria a nivell estatal, han aparegut fins a tres modificacions, 
prenent la forma de Llei Orgànica, essent la darrera d’aquestes reformes en data 

Que el desenvolupament d’aquestes lleis orgàniques es fa mitjançant Reglaments 
del Govern estatal, essent el darrer el Reial Decret 557/2011, de 20 d’abril, que 

et 557/2011 estableix que la competència per 
emetre els informes d’estrangeria és de les comunitats autònomes. 

Que els articles 61.7, 71.6, 109.6, 124.2 del Reial Decret 557/2011 estableixen 
que la competència per emetre els informes d’integració social per a l’arrelament 
social i per a la renovació de residència temporal és de les comunitats 

Que el Reial Decret 557/2011 permet delegar en els ajuntaments la tramitació 

e Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques van signar un acord de col·laboració per a 
establir un protocol d’actuació per a l’elaboració dels esmentats informes i de la 
mútua col·laboració entre les diferents administracions implicades. 

Que arran d’aquest acord, la competència de l’Ajuntament és la d’elaborar un 
 

014 el Departament de Benestar Social i Família de 
la Generalitat de Catalunya emet la Instrucció 1/2014 per la qual s’estableixen 
els criteris generals per a l'elaboració dels informes d'estrangeria competència de 

eixen aquells definits a les instruccions 

Que la Generalitat de Catalunya aprovà mitjançant el Decret 150/2014, de 18 de 
novembre, dels serveis d'acollida de les persones immigrades i de les retornades 

t la Llei d’Acollida, dóna 
servei de primera acollida, 

els programes d’acollida especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la 
Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments, i determinades funcions 
professionals especialitzades en serveis d’acollida i integració de persones 
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Que el Consell Comarcal del Maresme, a través del Pla Territorial de Ciutadania 
i Immigració, desenvolupa serveis de suport als municipis de la c
facilitar la gestió del fet migratori i garantir la cohesió social dels municipis, 
facilitant la inclusió dels nous ciutadans.
 
Que el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb els plantejaments de la Llei 
10/2010 d’acollida de les persones immi
d’articular els processos d’acollida a la comarca, impulsa el Servei d’Acollida 
Itinerant del Maresme per als municipis de la comarca que no disposin d’aquest 
servei. 

 
 
PACTES

 
PRIMER.- Objecte
 
El Servei d’Acollida 
un recurs que està a disposició dels ajuntaments per tal de complir amb la Llei 
10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 
a Catalunya. 
 
És objecte del present 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació del 
Servei d’Acollida Itinerant, als efectes d’allò disposat a l’artcle 303.1 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens 
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme acorden 
definir i posar en pràctica un model d’acollida per a qualsevol nou ciutadà al 
municipi, basada en els següents principis:
 

 Integral i normalitzada
adreçada a tota persona arribada al municipi indistintament de l’origen 
d’aquesta. 

  
 Transversal i interinstitucional

voltant de les persones, cal incidir en la inte
municipals i entre les diferents institucions implicades.

  
 Intercultural: entenent el respecte a la diferència com a element enriquidor, amb la 

voluntat de generar coneixement, apropament i interacció.
 
La implantació d’aquest 
premisses: ordenar la xarxa pública de serveis, establir circuits clars, oferir un 
tracte en igualtat de condicions i normalitzat d’accés als serveis i potenciar els 
processos informatius municipals.
 
SEGON.- Funcions i tasques a desenvolupar
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Que el Consell Comarcal del Maresme, a través del Pla Territorial de Ciutadania 
i Immigració, desenvolupa serveis de suport als municipis de la c
facilitar la gestió del fet migratori i garantir la cohesió social dels municipis, 
facilitant la inclusió dels nous ciutadans. 

Que el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb els plantejaments de la Llei 
10/2010 d’acollida de les persones immigrades i davant de la necessitat 
d’articular els processos d’acollida a la comarca, impulsa el Servei d’Acollida 
Itinerant del Maresme per als municipis de la comarca que no disposin d’aquest 

PACTES 

Objecte 

El Servei d’Acollida Itinerant del Consell Comarcal del Maresme consisteix en 
un recurs que està a disposició dels ajuntaments per tal de complir amb la Llei 
10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 

És objecte del present conveni, establir la col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació del 
Servei d’Acollida Itinerant, als efectes d’allò disposat a l’artcle 303.1 del 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme acorden 
definir i posar en pràctica un model d’acollida per a qualsevol nou ciutadà al 
municipi, basada en els següents principis: 

Integral i normalitzada: considerar el conjunt de la societat, és a dir, ha d’anar 
adreçada a tota persona arribada al municipi indistintament de l’origen 

Transversal i interinstitucional: per tal d’atendre tots els aspectes que giren al 
voltant de les persones, cal incidir en la interacció entre tots els àmbits 
municipals i entre les diferents institucions implicades. 

entenent el respecte a la diferència com a element enriquidor, amb la 
voluntat de generar coneixement, apropament i interacció. 

La implantació d’aquest model d’acollida implicarà, entre d’altres, les següents 
premisses: ordenar la xarxa pública de serveis, establir circuits clars, oferir un 
tracte en igualtat de condicions i normalitzat d’accés als serveis i potenciar els 
processos informatius municipals. 

Funcions i tasques a desenvolupar 

7 

Que el Consell Comarcal del Maresme, a través del Pla Territorial de Ciutadania 
i Immigració, desenvolupa serveis de suport als municipis de la comarca per 
facilitar la gestió del fet migratori i garantir la cohesió social dels municipis, 

Que el Consell Comarcal del Maresme, d’acord amb els plantejaments de la Llei 
grades i davant de la necessitat 

d’articular els processos d’acollida a la comarca, impulsa el Servei d’Acollida 
Itinerant del Maresme per als municipis de la comarca que no disposin d’aquest 

Itinerant del Consell Comarcal del Maresme consisteix en 
un recurs que està a disposició dels ajuntaments per tal de complir amb la Llei 
10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades 

conveni, establir la col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació del 
Servei d’Acollida Itinerant, als efectes d’allò disposat a l’artcle 303.1 del 

locals (ROAS). 

L’Ajuntament de Vilassar de Dalt i el Consell Comarcal del Maresme acorden 
definir i posar en pràctica un model d’acollida per a qualsevol nou ciutadà al 

njunt de la societat, és a dir, ha d’anar 
adreçada a tota persona arribada al municipi indistintament de l’origen 

: per tal d’atendre tots els aspectes que giren al 
racció entre tots els àmbits 

entenent el respecte a la diferència com a element enriquidor, amb la 

model d’acollida implicarà, entre d’altres, les següents 
premisses: ordenar la xarxa pública de serveis, establir circuits clars, oferir un 
tracte en igualtat de condicions i normalitzat d’accés als serveis i potenciar els 
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El Consell Comarcal del Maresme, a través del seu personal tècnic, 
desenvoluparà les funcions i tasques següents:
 

 Coordinació amb els serveis i entitats que formen part del circuit d’acollida; 
aquesta coordinació és mútua i implica Padró i als serveis comunicar al Servei 
d’Acollida Itinerant qualsevol canvi en la documentació o funcionament del 
propi servei per a una 

  
 Donar suport al Servei d’Atenció Ciutadana municipal en els processos de recepció 

i acollida de les persones nouvingudes.
 

 Atendre i informar als ciutadans sobre els temes de competència municipal, i 
derivar-los als diferents serveis i recursos existents.

 
 Organitzar les sessions de benvinguda.
 

 Organitzar i impartir els mòduls formatius B i C definits al reglament d’acollida 
(“Coneixements laborals” i “Coneixement de la societat catalana i el seu marc 
jurídic”, respectivament).

 
 Acreditar les persones que hagin realitzat un mínim del 75% dels mòduls formatius.
 

 Participar en altres programes locals d’acollida.
 

 Elaborar i/o actualitzar la guia d’acollida municipal i altres materials de suport 
necessaris pel desen

 
 Realitzar les tasques prèvies per a l’emissió de les propostes d’informe d’integració 

social per a l’arrelament social, d’integració per a la renovació de residència 
temporal, de disponibilitat d’habitatge per al reagrupament famili
perspectiva d’acollida.
 
TERCER.- Ubicació
 
L’ajuntament cedirà un espai físic a les dependències municipals per poder 
realitzar l’atenció individual i els mòduls formatius.
 
QUART.- Difusió
 
Per a la difusió del Servei d’Acollida Itinerant, 
Maresme aportarà tríptics i la documentació necessària als serveis municipals.
 
L’Ajuntament habilitarà un espai a la seva pàgina web municipal per difondre el 
Servei d’Acollida Itinerant i com accedir en aquest.
 
L’Ajuntament, a tr
totes les persones que es donin d’alta i li facilitarà un document elaborat pel 
Servei d’Acollida Itinerant per autoritzar la cessió de les seves dades de caràcter 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

El Consell Comarcal del Maresme, a través del seu personal tècnic, 
desenvoluparà les funcions i tasques següents: 

Coordinació amb els serveis i entitats que formen part del circuit d’acollida; 
aquesta coordinació és mútua i implica Padró i als serveis comunicar al Servei 
d’Acollida Itinerant qualsevol canvi en la documentació o funcionament del 
propi servei per a una bona atenció a les persones usuàries.  

Donar suport al Servei d’Atenció Ciutadana municipal en els processos de recepció 
i acollida de les persones nouvingudes. 

Atendre i informar als ciutadans sobre els temes de competència municipal, i 
diferents serveis i recursos existents. 

Organitzar les sessions de benvinguda. 

Organitzar i impartir els mòduls formatius B i C definits al reglament d’acollida 
(“Coneixements laborals” i “Coneixement de la societat catalana i el seu marc 

respectivament). 

Acreditar les persones que hagin realitzat un mínim del 75% dels mòduls formatius.

Participar en altres programes locals d’acollida. 

Elaborar i/o actualitzar la guia d’acollida municipal i altres materials de suport 
necessaris pel desenvolupament del servei. 

Realitzar les tasques prèvies per a l’emissió de les propostes d’informe d’integració 
social per a l’arrelament social, d’integració per a la renovació de residència 
temporal, de disponibilitat d’habitatge per al reagrupament famili
perspectiva d’acollida. 

Ubicació 

L’ajuntament cedirà un espai físic a les dependències municipals per poder 
realitzar l’atenció individual i els mòduls formatius. 

Difusió 

Per a la difusió del Servei d’Acollida Itinerant, el Consell Comarcal del 
Maresme aportarà tríptics i la documentació necessària als serveis municipals.

L’Ajuntament habilitarà un espai a la seva pàgina web municipal per difondre el 
Servei d’Acollida Itinerant i com accedir en aquest. 

L’Ajuntament, a través del Padró municipal, oferirà informació d’aquest servei a 
totes les persones que es donin d’alta i li facilitarà un document elaborat pel 
Servei d’Acollida Itinerant per autoritzar la cessió de les seves dades de caràcter 
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El Consell Comarcal del Maresme, a través del seu personal tècnic, 

Coordinació amb els serveis i entitats que formen part del circuit d’acollida; 
aquesta coordinació és mútua i implica Padró i als serveis comunicar al Servei 
d’Acollida Itinerant qualsevol canvi en la documentació o funcionament del 

Donar suport al Servei d’Atenció Ciutadana municipal en els processos de recepció 

Atendre i informar als ciutadans sobre els temes de competència municipal, i 

Organitzar i impartir els mòduls formatius B i C definits al reglament d’acollida 
(“Coneixements laborals” i “Coneixement de la societat catalana i el seu marc 

Acreditar les persones que hagin realitzat un mínim del 75% dels mòduls formatius. 

Elaborar i/o actualitzar la guia d’acollida municipal i altres materials de suport 

Realitzar les tasques prèvies per a l’emissió de les propostes d’informe d’integració 
social per a l’arrelament social, d’integració per a la renovació de residència 
temporal, de disponibilitat d’habitatge per al reagrupament familiar, des d’una 

L’ajuntament cedirà un espai físic a les dependències municipals per poder 

el Consell Comarcal del 
Maresme aportarà tríptics i la documentació necessària als serveis municipals. 

L’Ajuntament habilitarà un espai a la seva pàgina web municipal per difondre el 

avés del Padró municipal, oferirà informació d’aquest servei a 
totes les persones que es donin d’alta i li facilitarà un document elaborat pel 
Servei d’Acollida Itinerant per autoritzar la cessió de les seves dades de caràcter 
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personal (nom i cognoms i tel
Maresme. 
 
D’acord amb els compromisos adquirits amb motiu de les subvencions rebudes 
per la gestió del Servei d’Acollida Itinerant, s’haurà de fer constar a tota la 
documentació relativa al Servei el suport rebut 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, del Fons Social 
Europeu i de la Diputació de Barcelona.
 
CINQUÈ.- Accés
 
L’accés al Servei d’Acollida Itinerant es realitzarà pels següents canals:
 

 A través del Padró municipal: facilitant al Servei d’Acollida Itinerant el full de 
cessió de dades de caràcter personal signat per la persona empadronada.

  
 A través de serveis, recursos o entitats municipals: derivant al Servei d’Acollida 

Itinerant les persones que fa 
estar interessades en gaudir del servei.

 
 Les persones interessades poden accedir

contacte del Servei d’Acollida Itinerant.
 
En els dos primers casos, les dades de contac
servei.acollida@ccmaresme.cat. Un cop rebudes, el Servei d’Acollida Itinerant 
es posarà en contacte amb aquestes persones citant
individualitzada que doni resposta a les primeres necessit
orientant i derivant
d’acollida. 
 
SISÈ.- Protecció de dades de caràcter personal
 
Les dades personals són de la titularitat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en 
qualitat de responsa
Comarcal del Maresme per a la realització exclusiva del Servei d’Acollida 
Itinerant.  
 
L’Ajuntament vetllarà i controlarà que l’encarregat de tractament (ET) 
compleixi la normativa sobre protecció de
dels interessats i implementi les mesures i procediments tècnics i organitzatius 
de seguretat adequats i podrà específicament:
 

 Comprovar el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals per 
l’ET mitjançant Codis de Conducta elaborats per una autoritat de control o 
Certificats emesos per una autoritat de control, que acreditin que el tractament de 
dades personals s'efectua de conformitat amb la legislació sobre protecció de 
dades aplicable. 

  

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

personal (nom i cognoms i telèfon de contacte) al Consell Comarcal del 

D’acord amb els compromisos adquirits amb motiu de les subvencions rebudes 
per la gestió del Servei d’Acollida Itinerant, s’haurà de fer constar a tota la 
documentació relativa al Servei el suport rebut per part del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, del Fons Social 
Europeu i de la Diputació de Barcelona. 

Accés 

L’accés al Servei d’Acollida Itinerant es realitzarà pels següents canals:

Padró municipal: facilitant al Servei d’Acollida Itinerant el full de 
cessió de dades de caràcter personal signat per la persona empadronada.

A través de serveis, recursos o entitats municipals: derivant al Servei d’Acollida 
Itinerant les persones que fa un temps que viuen al municipi però que poden 
estar interessades en gaudir del servei. 

Les persones interessades poden accedir-hi directament a través de les dades de 
contacte del Servei d’Acollida Itinerant. 

En els dos primers casos, les dades de contacte es facilitaran a l’adreça de correu 
servei.acollida@ccmaresme.cat. Un cop rebudes, el Servei d’Acollida Itinerant 
es posarà en contacte amb aquestes persones citant-les per realitzar una atenció 
individualitzada que doni resposta a les primeres necessit
orientant i derivant-les, a la vegada que aprofitarà per explicar el circuit 

Protecció de dades de caràcter personal 

Les dades personals són de la titularitat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en 
qualitat de responsable del tractament (RT), el qual les facilita al Consell 
Comarcal del Maresme per a la realització exclusiva del Servei d’Acollida 

L’Ajuntament vetllarà i controlarà que l’encarregat de tractament (ET) 
compleixi la normativa sobre protecció de dades personals, garanteixi els drets 
dels interessats i implementi les mesures i procediments tècnics i organitzatius 
de seguretat adequats i podrà específicament: 

Comprovar el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals per 
mitjançant Codis de Conducta elaborats per una autoritat de control o 

Certificats emesos per una autoritat de control, que acreditin que el tractament de 
dades personals s'efectua de conformitat amb la legislació sobre protecció de 
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èfon de contacte) al Consell Comarcal del 

D’acord amb els compromisos adquirits amb motiu de les subvencions rebudes 
per la gestió del Servei d’Acollida Itinerant, s’haurà de fer constar a tota la 

per part del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, del Fons Social 

L’accés al Servei d’Acollida Itinerant es realitzarà pels següents canals: 

Padró municipal: facilitant al Servei d’Acollida Itinerant el full de 
cessió de dades de caràcter personal signat per la persona empadronada. 

A través de serveis, recursos o entitats municipals: derivant al Servei d’Acollida 
un temps que viuen al municipi però que poden 

hi directament a través de les dades de 

te es facilitaran a l’adreça de correu 
servei.acollida@ccmaresme.cat. Un cop rebudes, el Servei d’Acollida Itinerant 

les per realitzar una atenció 
individualitzada que doni resposta a les primeres necessitats, informant, 

les, a la vegada que aprofitarà per explicar el circuit 

Les dades personals són de la titularitat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, en 
ble del tractament (RT), el qual les facilita al Consell 

Comarcal del Maresme per a la realització exclusiva del Servei d’Acollida 

L’Ajuntament vetllarà i controlarà que l’encarregat de tractament (ET) 
dades personals, garanteixi els drets 

dels interessats i implementi les mesures i procediments tècnics i organitzatius 

Comprovar el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals per 
mitjançant Codis de Conducta elaborats per una autoritat de control o 

Certificats emesos per una autoritat de control, que acreditin que el tractament de 
dades personals s'efectua de conformitat amb la legislació sobre protecció de 
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 Dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització 
dels tractaments.

 
  
 Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat del nivell mig a 

les dades personals objecte  de tractament.
  
 Comprovar el compliment per l’ET de la realització d'una auditoria que verifiqui el 

compliment legal i de seguretat respecte als fitxers, dades personals objecte de 
tractament, equips i instal·lacions de tractament.
 
El Consell Comarcal del Maresme, com a encarregat de
dades personals citades d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal 15/1999 (LOPD) i dels seu reglament 1720/2007 de 21 de desembre, en 
el nivell que reglamentàriament se correspongui per aquest contracte, segon
l’art.9 de la LOPD. 
 
El Consell Comarcal del Maresme, com a ET, es compromet al secret 
professional respecte a les dades incloses en els fitxers i suports, obligació que 
subsistirà fins i tot després de finalitzar les seves relacions segons el citat 
conveni. Aquest deure de secret afecta a tot el personal i servei tècnic que pugui 
accedir, veure i/o tractar les dades del Servei d’Acollida Itinerant.
 
El Consell Comarcal del Maresme, com a ET, es compromet a no revelar, 
transferir, cedir o comunicar d’alt
contingudes, ja sigui de forma verbal o escrita, per mitjans electrònics, paper o 
mitjançant accés informàtic, ni tan sols per a la seva conservació, a tercers. A tal 
efecte, el Consell Comarcal del Maresme només pod
dades a aquells treballadors que tinguin la necessitat de conèixer
prestació dels serveis contractats.
 
El Consell Comarcal del Maresme lliurarà a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
tota la informació personal objecte de 
conveni, s'abstindrà de sotmetre les dades personals a altres tractaments 
posteriors i igualment li farà lliurament de tots els suports o documents en els 
quals consti alguna dada personal que hagi estat objecte de t
 
Per motius de seguiment i de justificació, el Consell Comarcal del Maresme es 
reservarà una còpia de les dades incloses en els fitxers i suports per estar sotmès 
a qualsevol auditoria d’una administració superior en el termini de temps que la 
normativa especifiqui el deure a conservar aquestes dades.
 
SETÈ.- Personal
 
Tot el personal que du a terme el Servei d’Acollida Itinerant del Consell 
Comarcal del Maresme depèn únicament del Consell Comarcal del Maresme a 
tots els efectes, sense que existe
laboral amb l’Ajuntament.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització 
dels tractaments. 

Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat del nivell mig a 
les dades personals objecte  de tractament.  

compliment per l’ET de la realització d'una auditoria que verifiqui el 
compliment legal i de seguretat respecte als fitxers, dades personals objecte de 
tractament, equips i instal·lacions de tractament. 

El Consell Comarcal del Maresme, com a encarregat de tractament, tractarà les 
dades personals citades d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal 15/1999 (LOPD) i dels seu reglament 1720/2007 de 21 de desembre, en 
el nivell que reglamentàriament se correspongui per aquest contracte, segon
l’art.9 de la LOPD.  

El Consell Comarcal del Maresme, com a ET, es compromet al secret 
professional respecte a les dades incloses en els fitxers i suports, obligació que 
subsistirà fins i tot després de finalitzar les seves relacions segons el citat 

veni. Aquest deure de secret afecta a tot el personal i servei tècnic que pugui 
accedir, veure i/o tractar les dades del Servei d’Acollida Itinerant.

El Consell Comarcal del Maresme, com a ET, es compromet a no revelar, 
transferir, cedir o comunicar d’altra forma els fitxers o dades en aquests 
contingudes, ja sigui de forma verbal o escrita, per mitjans electrònics, paper o 
mitjançant accés informàtic, ni tan sols per a la seva conservació, a tercers. A tal 
efecte, el Consell Comarcal del Maresme només podrà permetre l’accés a les 
dades a aquells treballadors que tinguin la necessitat de conèixer
prestació dels serveis contractats. 

El Consell Comarcal del Maresme lliurarà a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
tota la informació personal objecte de tractament en finalitzar l'execució del 
conveni, s'abstindrà de sotmetre les dades personals a altres tractaments 
posteriors i igualment li farà lliurament de tots els suports o documents en els 
quals consti alguna dada personal que hagi estat objecte de tractament.

Per motius de seguiment i de justificació, el Consell Comarcal del Maresme es 
reservarà una còpia de les dades incloses en els fitxers i suports per estar sotmès 
a qualsevol auditoria d’una administració superior en el termini de temps que la 
ormativa especifiqui el deure a conservar aquestes dades. 

Personal 

Tot el personal que du a terme el Servei d’Acollida Itinerant del Consell 
Comarcal del Maresme depèn únicament del Consell Comarcal del Maresme a 
tots els efectes, sense que existeixi cap vincle de dependència funcional ni 
laboral amb l’Ajuntament. 
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les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització 

Supervisar el compliment de l'aplicació de les mesures de seguretat del nivell mig a 

compliment per l’ET de la realització d'una auditoria que verifiqui el 
compliment legal i de seguretat respecte als fitxers, dades personals objecte de 

tractament, tractarà les 
dades personals citades d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter 
Personal 15/1999 (LOPD) i dels seu reglament 1720/2007 de 21 de desembre, en 
el nivell que reglamentàriament se correspongui per aquest contracte, segons 

El Consell Comarcal del Maresme, com a ET, es compromet al secret 
professional respecte a les dades incloses en els fitxers i suports, obligació que 
subsistirà fins i tot després de finalitzar les seves relacions segons el citat 

veni. Aquest deure de secret afecta a tot el personal i servei tècnic que pugui 
accedir, veure i/o tractar les dades del Servei d’Acollida Itinerant. 

El Consell Comarcal del Maresme, com a ET, es compromet a no revelar, 
ra forma els fitxers o dades en aquests 

contingudes, ja sigui de forma verbal o escrita, per mitjans electrònics, paper o 
mitjançant accés informàtic, ni tan sols per a la seva conservació, a tercers. A tal 

rà permetre l’accés a les 
dades a aquells treballadors que tinguin la necessitat de conèixer-les per la 

El Consell Comarcal del Maresme lliurarà a l’Ajuntament de Vilassar de Dalt 
tractament en finalitzar l'execució del 

conveni, s'abstindrà de sotmetre les dades personals a altres tractaments 
posteriors i igualment li farà lliurament de tots els suports o documents en els 

ractament. 

Per motius de seguiment i de justificació, el Consell Comarcal del Maresme es 
reservarà una còpia de les dades incloses en els fitxers i suports per estar sotmès 
a qualsevol auditoria d’una administració superior en el termini de temps que la 

Tot el personal que du a terme el Servei d’Acollida Itinerant del Consell 
Comarcal del Maresme depèn únicament del Consell Comarcal del Maresme a 

ixi cap vincle de dependència funcional ni 
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VUITÈ.- Vigència
 
El present conveni serà vigent fins a 31 de desembre de 2016 i es renovarà 
anualment de  forma tàcita si cap de les dues parts no s'oposa formalment a la 
seva continuïtat amb un mes d’antelació.
 
NOVÈ.- Extinció del conveni
 
Més enllà dels supòsits definits al pacte novè, el present conveni es pot extingir 
pels supòsits següents:

 Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 
signatàries. 

  
 Per avinença de mutu acord de les parts signatàries.

 
 
I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, 
en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document.
 
Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa
President  
Consell Comarcal del Maresme
 
 
Sr. Santiago Pérez i Olmedo
Secretari accidental
Consell Comarcal del Maresme
>> 

 
 

3. Consten en l’expedient administratiu, i es donen per reproduïts, els informes 
emesos pel  cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, pel secretari i per l’interventor 
de l’ajuntament. 
 

4. És el ple l’òrgan competent per a l’aprovació del present acte en  tant que el 
conveni duu implícita la delegació de la competència municipal en matèria 
d’acollida a favor del Consell Comarcal del Maresme, en el marc de les 
competències en la prestació de 

5. Per a l’aprovació de l’acord es requereix del vot favorable de la  majoria absoluta 
del nombre legal de membres del ple municipal,  d’acord amb règim de majories 
especials que venen relacionats en l’apartat “Fonaments de dret” d’aquest ac

 
 

Fonaments de dret 

1. L’article 66.3.k) 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, pel que fa a la 
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Vigència 

El present conveni serà vigent fins a 31 de desembre de 2016 i es renovarà 
anualment de  forma tàcita si cap de les dues parts no s'oposa formalment a la 

continuïtat amb un mes d’antelació. 

Extinció del conveni 

Més enllà dels supòsits definits al pacte novè, el present conveni es pot extingir 
pels supòsits següents: 

Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 

Per avinença de mutu acord de les parts signatàries. 

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, 
en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document.

Sr. Miquel Àngel Martínez i Camarasa  Sr. Xavier Godàs Pérez
    Alcalde  

Consell Comarcal del Maresme   Ajuntament de Vilassar de Dalt

Sr. Santiago Pérez i Olmedo    Sr. Carles Casellas Ayén 
Secretari accidental     Secretari 
Consell Comarcal del Maresme   Ajuntament de  Vilassar de

Consten en l’expedient administratiu, i es donen per reproduïts, els informes 
emesos pel  cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, pel secretari i per l’interventor 

És el ple l’òrgan competent per a l’aprovació del present acte en  tant que el 
conveni duu implícita la delegació de la competència municipal en matèria 
d’acollida a favor del Consell Comarcal del Maresme, en el marc de les 
competències en la prestació de serveis socials.  
Per a l’aprovació de l’acord es requereix del vot favorable de la  majoria absoluta 
del nombre legal de membres del ple municipal,  d’acord amb règim de majories 
especials que venen relacionats en l’apartat “Fonaments de dret” d’aquest ac

L’article 66.3.k) 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, pel que fa a la 
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El present conveni serà vigent fins a 31 de desembre de 2016 i es renovarà 
anualment de  forma tàcita si cap de les dues parts no s'oposa formalment a la 

Més enllà dels supòsits definits al pacte novè, el present conveni es pot extingir 

Per resolució per incompliment del present conveni per qualsevol de les parts 

I en prova de conformitat, se signa aquest conveni per duplicat a un sol efecte, 
en el lloc i data que figuren a l’encapçalament d’aquest document. 

avier Godàs Pérez 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Sr. Carles Casellas Ayén  
Secretari  

Ajuntament de  Vilassar de Dalt  

Consten en l’expedient administratiu, i es donen per reproduïts, els informes 
emesos pel  cap de l’Àrea de Serveis a les Persones, pel secretari i per l’interventor 

És el ple l’òrgan competent per a l’aprovació del present acte en  tant que el 
conveni duu implícita la delegació de la competència municipal en matèria 
d’acollida a favor del Consell Comarcal del Maresme, en el marc de les 

Per a l’aprovació de l’acord es requereix del vot favorable de la  majoria absoluta 
del nombre legal de membres del ple municipal,  d’acord amb règim de majories 
especials que venen relacionats en l’apartat “Fonaments de dret” d’aquest acord. 

L’article 66.3.k) 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, pel que fa a la 
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Secretaria  

 

 

competència pròpia dels municipis en la  prestació dels serveis socia
promoció i la reinserció socials. 
 

2. L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de  2 d’abril, de bases de règim local, en 
concordança amb l’article 114.3.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 
que s’aprova el Text refós de la Llei municipal 
l’article 309.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova  Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), 
el règim de majoria necessari per a la transferència de f
administracions públiques per mitjà de conveni.  
 

3. Les disposicions de Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya que venen recollides en la minuta del 
conveni de referència transcrit en el punt segon de l’apartat “Relació de fets”.
 

4. L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 303 i 
següents  del ROAS 
públiques. 
 

5. L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa a la publicitat 
dels contractes i convenis de

 

Proposta d’acord 

1. Aprovar el “Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació del servei d’acollida itinerant”, 
segons el contingut transcrit en la part exposit
 

2. Facultar l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible per a 
l’efectivitat del present acord. 
 

3. Notificar aquest acord al president del Consell Comarcal del Maresme, i emplaçar
lo per a la formalització del 
 

4. Publicar aquest acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i publicar així mateix e
cop s’hagi signat per les parts.

 
 
 
 
 
 
La Sra. Lloret diu que aquest conveni que es té entre mans, 
Consell Comarcal del Maresme, és el resultat d’aquest treball que des de Vilassar, des del 
mes de setembre va prendre el compromís de ser poble acollidor per persones refugiades i 
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competència pròpia dels municipis en la  prestació dels serveis socia
promoció i la reinserció socials.  

L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de  2 d’abril, de bases de règim local, en 
concordança amb l’article 114.3.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 i 

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova  Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), en relació a l’òrgan competent i 
el règim de majoria necessari per a la transferència de funcions o activitats a altres 
administracions públiques per mitjà de conveni.   

Les disposicions de Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya que venen recollides en la minuta del 

cia transcrit en el punt segon de l’apartat “Relació de fets”.

L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 303 i 

del ROAS pel que fa al règim jurídic dels convenis entre administracions 

L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa a la publicitat 
dels contractes i convenis de les administracions públiques. 

Aprovar el “Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació del servei d’acollida itinerant”, 
segons el contingut transcrit en la part expositiva d’aquest acord.

Facultar l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible per a 
l’efectivitat del present acord.  

Notificar aquest acord al president del Consell Comarcal del Maresme, i emplaçar
lo per a la formalització del conveni tantes vegades esmentat. 

Publicar aquest acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, i publicar així mateix el conveni de referència un 
cop s’hagi signat per les parts. 

diu que aquest conveni que es té entre mans,  aquesta col· laboració amb el 
del Maresme, és el resultat d’aquest treball que des de Vilassar, des del 

tembre va prendre el compromís de ser poble acollidor per persones refugiades i 
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competència pròpia dels municipis en la  prestació dels serveis socials i la 

L’article 47.2.h) de la Llei 7/1985, de  2 d’abril, de bases de règim local, en 
concordança amb l’article 114.3.e) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

i de règim local de Catalunya i 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova  Reglament 

en relació a l’òrgan competent i 
uncions o activitats a altres 

Les disposicions de Llei 10/2010, de 28 d’abril, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya que venen recollides en la minuta del 

cia transcrit en el punt segon de l’apartat “Relació de fets”. 

L’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i del 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 303 i 

règim jurídic dels convenis entre administracions 

L’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, pel que fa a la publicitat 

Aprovar el “Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 
l’ajuntament de Vilassar de Dalt per la prestació del servei d’acollida itinerant”, 

iva d’aquest acord. 

Facultar l’alcalde de l’ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible per a 

Notificar aquest acord al president del Consell Comarcal del Maresme, i emplaçar-

Publicar aquest acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, en 
compliment del que estableix l’article 8.1.f) de la Llei de transparència, accés a la 

l conveni de referència un 

aquesta col· laboració amb el 
del Maresme, és el resultat d’aquest treball que des de Vilassar, des del 

tembre va prendre el compromís de ser poble acollidor per persones refugiades i 
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que al anar treballant el tema, es van adonar que realment no tenien endreçat tot aquest 
servei i per tant buscant la manera de  poder resoldre
Comarcal, es va conèixer aquest servei que es vol aprofitar.
 

Explica que és un recurs que està a disposició de tots els ajuntaments per part del Consell 
per complir amb la llei que parla de l’acollida de les persones immigrades i retornades a 
Catalunya i en aquest sentit el conveni estableix un marc del model d’acollida d’aquest 
servei que ha de ser integral i normalitzat, és a dir adreçat a tothom, que arribi al municipi 
indiferentment del seu origen, transversal i interinstitucional, és a dir que ha de 
els aspectes que girin al voltant de les persones i que hi hagi interacció entre tots els àmbits 
municipals i que sigui intercultural.

Comenta que en aquest sentit el servei, bàsicament aquest personal tècnic del Consell 
Comarcal que treballarà 
d’acollida i també atendre a totes les persones que arribin de nou a Vilassar i afegeix que 
en aquest sentit hi haurà coordinació entre tots els serveis i entitats al servei i la primera 
porta d’entrada al municipi que és l’Oficina d’Atenció al Ciutadà en tots els processos de 
recepció, com informar a les persones de quin és el procés i quins serveis hi ha en el 
municipi, organitzar les sessions de benvinguda per institucionalitzar també aquesta 
arribada de nous vilassarencs que es puguin sentir també acollits a Vilassar, impartir i 
organitzar els diferents mòduls de formació que marca la llei, les acreditacions per 
participar en els altres programes locals d’acollida i també un element molt interess
ara l’Ajuntament no té, que és ajudar a elaborar una guia d’acollida que es disposarà a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i que es podrà donar a cada persona quan vingui a fer el 
padró a Vilassar, pugui tenir tota aquesta informació de serveis, d’educ
festes, de tot el que és Vilassar.

 

La Sra. Ruhí puntualitza que aquesta guia ve a completar tot un treball que fan les escoles 
des de fa anys, en el pla d’acollida que té cada escola. Afegeix que es tracta d’acollida a 
nous alumnes a nous mestres i a noves famílies i sempre s’ha comentat que quedava una 
mica incomplert per què mancava aquest àmbit d’actuació de tota la família en el seu 
entorn més proper que és el seu poble.

Manifesta que creu que és una bona eina que servirà per facil
plans d’acollida que té el propi centre.

 

El Sr. Cusidó diu que és un conveni marc del Consell Comarcal que funciona en diferents 
municipis i que els sembla correcta i que hi votaran a favor.

 

La Sra. Àlvarez diu que des de la 
afegeix que votaran a favor de la moció.

 

La Sra. Gemma Martin-Moreno
sembla molt bé aquest conveni amb el Consell Comarcal.
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que al anar treballant el tema, es van adonar que realment no tenien endreçat tot aquest 
servei i per tant buscant la manera de  poder resoldre-ho i poder treballar, el Consell
Comarcal, es va conèixer aquest servei que es vol aprofitar. 

Explica que és un recurs que està a disposició de tots els ajuntaments per part del Consell 
per complir amb la llei que parla de l’acollida de les persones immigrades i retornades a 

en aquest sentit el conveni estableix un marc del model d’acollida d’aquest 
servei que ha de ser integral i normalitzat, és a dir adreçat a tothom, que arribi al municipi 
indiferentment del seu origen, transversal i interinstitucional, és a dir que ha de 
els aspectes que girin al voltant de les persones i que hi hagi interacció entre tots els àmbits 
municipals i que sigui intercultural. 

Comenta que en aquest sentit el servei, bàsicament aquest personal tècnic del Consell 
 amb l’Ajuntament per poder actualitzar i definir el model 

d’acollida i també atendre a totes les persones que arribin de nou a Vilassar i afegeix que 
en aquest sentit hi haurà coordinació entre tots els serveis i entitats al servei i la primera 

trada al municipi que és l’Oficina d’Atenció al Ciutadà en tots els processos de 
recepció, com informar a les persones de quin és el procés i quins serveis hi ha en el 
municipi, organitzar les sessions de benvinguda per institucionalitzar també aquesta 

ibada de nous vilassarencs que es puguin sentir també acollits a Vilassar, impartir i 
organitzar els diferents mòduls de formació que marca la llei, les acreditacions per 
participar en els altres programes locals d’acollida i també un element molt interess
ara l’Ajuntament no té, que és ajudar a elaborar una guia d’acollida que es disposarà a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i que es podrà donar a cada persona quan vingui a fer el 
padró a Vilassar, pugui tenir tota aquesta informació de serveis, d’educ
festes, de tot el que és Vilassar. 

puntualitza que aquesta guia ve a completar tot un treball que fan les escoles 
des de fa anys, en el pla d’acollida que té cada escola. Afegeix que es tracta d’acollida a 

nous mestres i a noves famílies i sempre s’ha comentat que quedava una 
mica incomplert per què mancava aquest àmbit d’actuació de tota la família en el seu 
entorn més proper que és el seu poble. 

Manifesta que creu que és una bona eina que servirà per facilitar i per completar aquests 
plans d’acollida que té el propi centre. 

diu que és un conveni marc del Consell Comarcal que funciona en diferents 
municipis i que els sembla correcta i que hi votaran a favor. 

diu que des de la CUP pensen que és un bon recurs i una bona eina i 
afegeix que votaran a favor de la moció. 

Moreno anuncia que també votarà a favor de la moció ja que els 
sembla molt bé aquest conveni amb el Consell Comarcal. 
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que al anar treballant el tema, es van adonar que realment no tenien endreçat tot aquest 
ho i poder treballar, el Consell 

Explica que és un recurs que està a disposició de tots els ajuntaments per part del Consell 
per complir amb la llei que parla de l’acollida de les persones immigrades i retornades a 

en aquest sentit el conveni estableix un marc del model d’acollida d’aquest 
servei que ha de ser integral i normalitzat, és a dir adreçat a tothom, que arribi al municipi 
indiferentment del seu origen, transversal i interinstitucional, és a dir que ha de tindre tots 
els aspectes que girin al voltant de les persones i que hi hagi interacció entre tots els àmbits 

Comenta que en aquest sentit el servei, bàsicament aquest personal tècnic del Consell 
amb l’Ajuntament per poder actualitzar i definir el model 

d’acollida i també atendre a totes les persones que arribin de nou a Vilassar i afegeix que 
en aquest sentit hi haurà coordinació entre tots els serveis i entitats al servei i la primera 

trada al municipi que és l’Oficina d’Atenció al Ciutadà en tots els processos de 
recepció, com informar a les persones de quin és el procés i quins serveis hi ha en el 
municipi, organitzar les sessions de benvinguda per institucionalitzar també aquesta 

ibada de nous vilassarencs que es puguin sentir també acollits a Vilassar, impartir i 
organitzar els diferents mòduls de formació que marca la llei, les acreditacions per 
participar en els altres programes locals d’acollida i també un element molt interessant que 
ara l’Ajuntament no té, que és ajudar a elaborar una guia d’acollida que es disposarà a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i que es podrà donar a cada persona quan vingui a fer el 
padró a Vilassar, pugui tenir tota aquesta informació de serveis, d’educació, de sanitat, de 

puntualitza que aquesta guia ve a completar tot un treball que fan les escoles 
des de fa anys, en el pla d’acollida que té cada escola. Afegeix que es tracta d’acollida a 

nous mestres i a noves famílies i sempre s’ha comentat que quedava una 
mica incomplert per què mancava aquest àmbit d’actuació de tota la família en el seu 

itar i per completar aquests 

diu que és un conveni marc del Consell Comarcal que funciona en diferents 

CUP pensen que és un bon recurs i una bona eina i 

anuncia que també votarà a favor de la moció ja que els 
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La  Sra. Bosch manifesta que  
força aturat, i que amb la signatura d’aquest conveni, en el moment que vinguin refugiats i 
s’ hagin d’acollir, Vilassar de Dalt estarà preparat.

Afegeix que els sembla molt adient

 

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

 

 
4.- Inici d'expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recollida 
d'animals abandonats i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de 
l'avantprojecte. 
 
 
El secretari llegeix la moció la part expositiva de la qual diu:
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Inici d'expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recolli
d'animals abandonats i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte.

 

Relació de fets 

Que segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de protecció dels animals, correspon als ajun
abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans, així com fer
se càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats o cedits directament 
o mitjançant convenis amb les
 
Que des de l'any 2001, mitjançant conveni amb aquest Ajuntament, pel que fa als gossos 
abandonats, ADEA Vilassar de Dalt realitza aquesta tasca. Enguany l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt disposa d'un nou r
aquest tipus d'equipaments; i el passat 19 de març es signà una posada al dia del conveni 
amb ADEA Vilassar de Dalt per a la gestió del servei del nou refugi d'animals així com la 
recollida, recuperació i acolliment dels animals de companyia establerts en el capítol II, 
articles 16, 17 i 18 del DL 2/2008.
 
Així mateix l'associació APRODEGA te cura i control de les colònies de gats del municipi 
mitjançant conveni amb l'Ajuntament de Vilassar de Dalt de data
més promou l'adopció i la sensibilització envers aquests animals.
 

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) 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

que  malauradament, tot el procés d’acolliment de refugiats està 
força aturat, i que amb la signatura d’aquest conveni, en el moment que vinguin refugiats i 
s’ hagin d’acollir, Vilassar de Dalt estarà preparat. 

Afegeix que els sembla molt adient aquesta signatura. 

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

Inici d'expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recollida 
d'animals abandonats i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000124 

Equip de govern 

Inici d'expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recolli
d'animals abandonats i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte.

Que segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de protecció dels animals, correspon als ajuntaments, recollir i controlar els animals 
abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans, així com fer
se càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats o cedits directament 
o mitjançant convenis amb les associacions de protecció i defensa dels animals.

Que des de l'any 2001, mitjançant conveni amb aquest Ajuntament, pel que fa als gossos 
abandonats, ADEA Vilassar de Dalt realitza aquesta tasca. Enguany l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt disposa d'un nou refugi d'animals d'acord amb la normativa vigent per 
aquest tipus d'equipaments; i el passat 19 de març es signà una posada al dia del conveni 
amb ADEA Vilassar de Dalt per a la gestió del servei del nou refugi d'animals així com la 

acolliment dels animals de companyia establerts en el capítol II, 
articles 16, 17 i 18 del DL 2/2008. 

Així mateix l'associació APRODEGA te cura i control de les colònies de gats del municipi 
mitjançant conveni amb l'Ajuntament de Vilassar de Dalt de data 11 de gener de 2010, i a 
més promou l'adopció i la sensibilització envers aquests animals. 

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) 
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malauradament, tot el procés d’acolliment de refugiats està 
força aturat, i que amb la signatura d’aquest conveni, en el moment que vinguin refugiats i 

Inici d'expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recollida 
d'animals abandonats i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de 

Inici d'expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de recollida 
d'animals abandonats i constituir la Comissió d'Estudi per a la redacció de l'avantprojecte. 

Que segons el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la 
taments, recollir i controlar els animals 

abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans, així com fer-
se càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats o cedits directament 

associacions de protecció i defensa dels animals. 

Que des de l'any 2001, mitjançant conveni amb aquest Ajuntament, pel que fa als gossos 
abandonats, ADEA Vilassar de Dalt realitza aquesta tasca. Enguany l'Ajuntament de 

efugi d'animals d'acord amb la normativa vigent per 
aquest tipus d'equipaments; i el passat 19 de març es signà una posada al dia del conveni 
amb ADEA Vilassar de Dalt per a la gestió del servei del nou refugi d'animals així com la 

acolliment dels animals de companyia establerts en el capítol II, 

Així mateix l'associació APRODEGA te cura i control de les colònies de gats del municipi 
11 de gener de 2010, i a 

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) 
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del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  del pel qual s’apro
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 
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 
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. Aquesta 
Comissió d’Estudi, segons estableix l’apartat segon d’aquest mateix precepte, estarà 
integrada per membres de la corporació, personal tècnic, propi o aliè, de l’ajuntament, i 
representants de les associacions locals ADEA i APRODEGA. 
 
Per últim, 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 públ
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
donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació. 
 
Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, i en 
exercici de les atribucions que confereix al ple l’article 22.2. lletra d) de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa l’adopció dels següent

 

Proposta d’acord 

Primer.  Iniciar l’expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de 
recollida d’animals abandonats de l’Ajuntament de Vilassar

Segon. Constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament  
municipal referit en l’apartat anterior d’aquest acord.

Tercer. Disposar que la composició de la  Comissió d’Estudi és la següent : 

a) President: el regidor delegat d’aquest servei, senyor   Benet Oliva Ricós.
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: Carola Llauró Sastre
b. Grup M. CiU: Francesc Xavier Garrigós Roca
c. Grup M. CUP: Enric Miralles Mestres

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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 
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. 

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. Aquesta 

ssió d’Estudi, segons estableix l’apartat segon d’aquest mateix precepte, estarà 
integrada per membres de la corporació, personal tècnic, propi o aliè, de l’ajuntament, i 
representants de les associacions locals ADEA i APRODEGA.  

Per últim, 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 públ
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 

hi informació sobre l’estat de la tramitació.  

Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, i en 
exercici de les atribucions que confereix al ple l’article 22.2. lletra d) de
2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa l’adopció dels següent

Iniciar l’expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de 
recollida d’animals abandonats de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt.  

Constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament  
municipal referit en l’apartat anterior d’aquest acord. 

Disposar que la composició de la  Comissió d’Estudi és la següent : 

delegat d’aquest servei, senyor   Benet Oliva Ricós. 
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 

regidors adscrit al grup municipal que correspongui. Es designen: 
Grup M. ARA Vilassar: Carola Llauró Sastre 
Grup M. CiU: Francesc Xavier Garrigós Roca 
Grup M. CUP: Enric Miralles Mestres 
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va 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 

ple de l’ajuntament l’òrgan competent per 

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 

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. Aquesta 

ssió d’Estudi, segons estableix l’apartat segon d’aquest mateix precepte, estarà 
integrada per membres de la corporació, personal tècnic, propi o aliè, de l’ajuntament, i 

Per últim, 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 

que l’acompanya, i han de 

Vistos els preceptes citats anteriorment, altres de general i procedent aplicació, i en 
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 dels següent 

Iniciar l’expedient per a la formació del Reglament del servei municipal de 

Constituir la Comissió d’Estudi per a la redacció de l’avantprojecte del Reglament  

Disposar que la composició de la  Comissió d’Estudi és la següent :  

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 
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d. Grup M. PP: Gemma Martín
e. Grup M. PSC: M. Àngels Bosch

c) Personal tècnic de l’ajuntament, amb veu i sense vot: Tècnic de Medi Ambient responsable del 
servei Josep Maria Gardell i Lafitte.
 

d) Representants de les associacions ADEA i APRODEGA amb veu i sense vot.
 

Quart. Pel cas que, en el present acte, no r
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
en la DITA Comissió. Cas de no presentar la proposta en termini, es tindrà com a membre 
representant  del grup municipal al portaveu.

Cinquè. La Comissió d’Estudi, en tan que òrgan col·legiat,  h
jurídic a allò establert en el capítol segon del títol II  de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. El president podrà, en el si de la Comissió, 
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, excloent del còmput el proper mes d’agost 
corrent.  

Setè. Notificar el present acord al  personal tècnic de la corporació designat com a membre 
de  la Comissió d’Estudi, així com als representants de les associacions ADEA i 
APRODEGA. 

Vuitè. Publicar el present acord en el Portal de la Transpar
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 administrative
procés participatiu de la ciutadania en relació a la  formació del Reglament del servei 
municipal de recollida d’animals abandonats de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons 
preveu l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 d
informació pública i bon govern.

 
 

El Sr. Oliva diu que es posarà en marxa la Comissió d’Estudi, amb la intenció d’intentar 
redactar entre tots el reglament. Manifesta que la novetat participativa és donar peu a la 
participació de les entitats i per tant el que es farà és, que de les entitats conveniades amb 
l’Ajuntament que exerceixen aquest servei, a partir d’aquest moment, s’enviarà una 
comunicació per tal que designin el seu representants.

Manifesta que espera tenir un primer esborrany pel mes de setembre.
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Grup M. PP: Gemma Martín-Moreno García 
Grup M. PSC: M. Àngels Bosch  Mauri 

Personal tècnic de l’ajuntament, amb veu i sense vot: Tècnic de Medi Ambient responsable del 
servei Josep Maria Gardell i Lafitte. 

Representants de les associacions ADEA i APRODEGA amb veu i sense vot.

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 
representant  del grup municipal al portaveu. 

La Comissió d’Estudi, en tan que òrgan col·legiat,  haurà  d’ajustar el seu règim 
jurídic a allò establert en el capítol segon del títol II  de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú de les administracions 

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. 

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, excloent del còmput el proper mes d’agost 

Notificar el present acord al  personal tècnic de la corporació designat com a membre 
de  la Comissió d’Estudi, així com als representants de les associacions ADEA i 

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 del Reglament del servei 
municipal de recollida d’animals abandonats de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons 
preveu l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

que es posarà en marxa la Comissió d’Estudi, amb la intenció d’intentar 
redactar entre tots el reglament. Manifesta que la novetat participativa és donar peu a la 
participació de les entitats i per tant el que es farà és, que de les entitats conveniades amb 
l’Ajuntament que exerceixen aquest servei, a partir d’aquest moment, s’enviarà una 
comunicació per tal que designin el seu representants. 

nir un primer esborrany pel mes de setembre. 
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Personal tècnic de l’ajuntament, amb veu i sense vot: Tècnic de Medi Ambient responsable del 

Representants de les associacions ADEA i APRODEGA amb veu i sense vot. 

esultés 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 

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 

aurà  d’ajustar el seu règim 
jurídic a allò establert en el capítol segon del títol II  de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú de les administracions 

requerir la participació d’altre 
personal tècnic, propi o aliè. Aquests, podran assistir quan siguin convocats, i  podran  

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, excloent del còmput el proper mes d’agost del 

Notificar el present acord al  personal tècnic de la corporació designat com a membre 
de  la Comissió d’Estudi, així com als representants de les associacions ADEA i 

ència 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,  

s necessàries per a  garantir el 
procés participatiu de la ciutadania en relació a la  formació del Reglament del servei 
municipal de recollida d’animals abandonats de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, segons 

e desembre, de transparència, accés a la 

que es posarà en marxa la Comissió d’Estudi, amb la intenció d’intentar 
redactar entre tots el reglament. Manifesta que la novetat participativa és donar peu a la 
participació de les entitats i per tant el que es farà és, que de les entitats conveniades amb 
l’Ajuntament que exerceixen aquest servei, a partir d’aquest moment, s’enviarà una 
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El Sr. Garrigós diu que CIU veu molt necessari el reglament, ja que creuen que és una 
necessitat i a més a fi de regular tot aquest servei que ha de donar l’Ajuntament.

Anuncia que votaran a favor.

 

El Sr. Miralles diu que des de la CUP, ja fa uns quants mesos que s’està treballant amb 
aquest tema de política animal a nivell global a Vilassar de Dalt. Manifesta que s’han 
reunit amb la majoria de les parts que tracten aquest tema i el que han anat observant és 
una realitat de com s’està portant el tema a Vilassar de Dalt, amb totes les seves virtuts i 
les seves mancances. 

Creuen que és imprescindible que es creï aquesta Comissió d’Estudi per l’elaboració d’un 
reglament tant pel refugi com pel servei de recollida i
mesos han pogut anar copsant  i creuen que a partir d’ara és el moment que s’abordi amb 
aquesta Comissió per l’elaboració del reglament, és que l’Ajuntament compleixi la llei, per 
què a dia d’avui no està prestant el servei

Manifesta que l’Ajuntament hauria de prestar aquest servei les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any i que aquesta situació a dia d’avui no està passant i és per això que esperen 
que d’ara endavant i pel bé de les a
servei es pugui establir una sèrie de millores que facilitin i propiciïn aquesta millora com ja 
ha dit. 

A la vegada diu que se li generen alguns dubtes i és quan es diu que al setembre es 
presentarà un esborrany que ja s’està elaborant des del govern, i afegeix que en tot cas 
pensava que aquesta comissió seria per elaborar un reglament d’inici.

D’altra banda diu que s’ha fet un procés selectiu d’un pla ocupacional on s’ha escollit una 
persona que durant les vacances també farà el servei de recollida animal i afegeix que se’ls 
plantegen alguns dubtes, per què aquesta persona no té carnet de conduir, per què pugui 
prestar aquest servei i es pregunten com ho podrà fer.

En tot cas diu que són alguns dubtes que
que sí volen manifestar és que estan d’acord que hi hagi aquesta Comissió d’Estudi, i que 
la CUP hi participarà activament.

 

La Sra. Martín-Moreno diu que el Partit Popular està d’acord en el reglament, en
a la comissió, doncs saben que és necessari pel poble que hi hagi una recollida d’animals 
abandonats i afegeix que últimament la gent, el que fa és penjar a les rets socials quan es 
troba un animal i això ho ha de fer l’Ajuntament.

Puntualitza que ajudaran en la redacció.

 

La Sra. Bosch manifesta la seva alegria en que el reglament sigui amb participació de 
tothom i sobretot de les entitats involucrades, o sigui les associacions que fan el servei 
juntament amb l’ajuntament.  

Manifesta que el passat 19 de març es va inaugurar el refugi a corre cuita amb unes certes 
mancances, que a hores d’ara segueixen igual. Comenta que es va dir que no hi havia
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diu que CIU veu molt necessari el reglament, ja que creuen que és una 
necessitat i a més a fi de regular tot aquest servei que ha de donar l’Ajuntament.

Anuncia que votaran a favor. 

diu que des de la CUP, ja fa uns quants mesos que s’està treballant amb 
aquest tema de política animal a nivell global a Vilassar de Dalt. Manifesta que s’han 
reunit amb la majoria de les parts que tracten aquest tema i el que han anat observant és 

a realitat de com s’està portant el tema a Vilassar de Dalt, amb totes les seves virtuts i 

Creuen que és imprescindible que es creï aquesta Comissió d’Estudi per l’elaboració d’un 
reglament tant pel refugi com pel servei de recollida i afegeix que durant tots aquests 
mesos han pogut anar copsant  i creuen que a partir d’ara és el moment que s’abordi amb 
aquesta Comissió per l’elaboració del reglament, és que l’Ajuntament compleixi la llei, per 
què a dia d’avui no està prestant el servei d’acord amb el que estableix la llei.

Manifesta que l’Ajuntament hauria de prestar aquest servei les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any i que aquesta situació a dia d’avui no està passant i és per això que esperen 
que d’ara endavant i pel bé de les associacions que junt amb l’Ajuntament presten aquest 
servei es pugui establir una sèrie de millores que facilitin i propiciïn aquesta millora com ja 

A la vegada diu que se li generen alguns dubtes i és quan es diu que al setembre es 
sborrany que ja s’està elaborant des del govern, i afegeix que en tot cas 

pensava que aquesta comissió seria per elaborar un reglament d’inici. 

D’altra banda diu que s’ha fet un procés selectiu d’un pla ocupacional on s’ha escollit una 
es vacances també farà el servei de recollida animal i afegeix que se’ls 

plantegen alguns dubtes, per què aquesta persona no té carnet de conduir, per què pugui 
prestar aquest servei i es pregunten com ho podrà fer. 

En tot cas diu que són alguns dubtes que van més enllà del que avui s’aprova aquí, 
que sí volen manifestar és que estan d’acord que hi hagi aquesta Comissió d’Estudi, i que 
la CUP hi participarà activament. 

diu que el Partit Popular està d’acord en el reglament, en
a la comissió, doncs saben que és necessari pel poble que hi hagi una recollida d’animals 
abandonats i afegeix que últimament la gent, el que fa és penjar a les rets socials quan es 
troba un animal i això ho ha de fer l’Ajuntament. 

ue ajudaran en la redacció. 

manifesta la seva alegria en que el reglament sigui amb participació de 
tothom i sobretot de les entitats involucrades, o sigui les associacions que fan el servei 
juntament amb l’ajuntament.   

sat 19 de març es va inaugurar el refugi a corre cuita amb unes certes 
mancances, que a hores d’ara segueixen igual. Comenta que es va dir que no hi havia
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diu que CIU veu molt necessari el reglament, ja que creuen que és una 
necessitat i a més a fi de regular tot aquest servei que ha de donar l’Ajuntament. 

diu que des de la CUP, ja fa uns quants mesos que s’està treballant amb 
aquest tema de política animal a nivell global a Vilassar de Dalt. Manifesta que s’han 
reunit amb la majoria de les parts que tracten aquest tema i el que han anat observant és 

a realitat de com s’està portant el tema a Vilassar de Dalt, amb totes les seves virtuts i 

Creuen que és imprescindible que es creï aquesta Comissió d’Estudi per l’elaboració d’un 
afegeix que durant tots aquests 

mesos han pogut anar copsant  i creuen que a partir d’ara és el moment que s’abordi amb 
aquesta Comissió per l’elaboració del reglament, és que l’Ajuntament compleixi la llei, per 

d’acord amb el que estableix la llei. 

Manifesta que l’Ajuntament hauria de prestar aquest servei les 24 hores del dia, els 365 
dies de l’any i que aquesta situació a dia d’avui no està passant i és per això que esperen 

ssociacions que junt amb l’Ajuntament presten aquest 
servei es pugui establir una sèrie de millores que facilitin i propiciïn aquesta millora com ja 

A la vegada diu que se li generen alguns dubtes i és quan es diu que al setembre es 
sborrany que ja s’està elaborant des del govern, i afegeix que en tot cas 

D’altra banda diu que s’ha fet un procés selectiu d’un pla ocupacional on s’ha escollit una 
es vacances també farà el servei de recollida animal i afegeix que se’ls 

plantegen alguns dubtes, per què aquesta persona no té carnet de conduir, per què pugui 

van més enllà del que avui s’aprova aquí, però el 
que sí volen manifestar és que estan d’acord que hi hagi aquesta Comissió d’Estudi, i que 

diu que el Partit Popular està d’acord en el reglament, en pertànyer 
a la comissió, doncs saben que és necessari pel poble que hi hagi una recollida d’animals 
abandonats i afegeix que últimament la gent, el que fa és penjar a les rets socials quan es 

manifesta la seva alegria en que el reglament sigui amb participació de 
tothom i sobretot de les entitats involucrades, o sigui les associacions que fan el servei 

sat 19 de març es va inaugurar el refugi a corre cuita amb unes certes 
mancances, que a hores d’ara segueixen igual. Comenta que es va dir que no hi havia 
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pressupost per a la gatera per a gats abandonats o de carrer i que s’havia d’esperar a l’any 
que ve, però tenint en compte que és un servei municipal obligatori,
d’accelerar aquest tema. 

Manifesta que aquesta associació té bastant
l’A juntament, aproximadament uns 10.000 
molt, per què tot va a càrrec dels veterinaris que ho soporten.

Per altra banda i segons s’ha informat, el WC no funciona, que encara falta instal·lar el 
sifó, així com també el sistema col·lector de residus fecals no està instal·lat. P
que  si no compleix els requisits no es pot obtenir el Nucli Zoològic, i afegeix que espera 
que no vinguin mals pitjors. 

 

El Sr. Oliva diu que el servei que van heretar, era un servei
ubicació i amb unes condicions
dia. 

Manifesta que és cert que la llei faculta a l’ajuntament que ho han de fer, però afegeix que 
la llei s’ha oblidat de l’apartat de qui paga. Puntualitza que està molt bé decidir qui 
exerceix la competència, però qui decideix això, alguna aportació hauria de fer en aquest 
concepte i les úniques subvencions vers aquest tema provenen de la Diputació.

Insisteix que es va posant el servei al dia d’acord amb les possibilitats pressupostàries que 
es tenen, que no són gaires.

Aclareix que el tècnic a partir de les propostes que arriben de les entitats, elaborarà un 
esborrany que presentarà, que és el procediment habitual, en el qual s’ha de preveure molts 
aspectes, no només els que uns o altres han p
que són claus i que estan generant problemes precisament per què no està clar el protocol 
que s’ha de seguir. 

Manifesta que la seva intenció és fixar clarament el que és reglament i protocol, però que 
això ja es discutirà a la comissió.

Pel que fa al pla ocupacional, diu que té unes finalitats molt concretes i unes intencions 
socials molt concretes de cohesió social i es presenta a la gent que es pot presentar i 
efectivament aquesta persona es complementarà q
persona de la brigada que l’ajudi, que tingui carnet de conduir.

Aclareix que la recollida d’animals no es fa mitjançant les xarxes socials.

 

La Sra. Martín-Moreno diu que ara mateix com que no es té aquest servei, hi
es troba animals i ho posa a les rets socials.

 

El Sr. Oliva diu que a hores d’ara falta la depuradora que està mig instal·lada, que està 
soterrat tant el pou com el dipòsit i el que falta són les connexions. Afegeix que la intenció 
era fer-ho ja, però que d’acord amb les disponibilitats, que són escasses de personal, i les 
necessitats d’urgències que hi ha al poble. Diu que tot això ja ho té previst la brigada 
municipal. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

pressupost per a la gatera per a gats abandonats o de carrer i que s’havia d’esperar a l’any 
però tenint en compte que és un servei municipal obligatori,

Manifesta que aquesta associació té bastantes factures pendents de cobrar per part de 
juntament, aproximadament uns 10.000 €, cosa que aquest import pe

per què tot va a càrrec dels veterinaris que ho soporten. 

Per altra banda i segons s’ha informat, el WC no funciona, que encara falta instal·lar el 
sifó, així com també el sistema col·lector de residus fecals no està instal·lat. P
que  si no compleix els requisits no es pot obtenir el Nucli Zoològic, i afegeix que espera 
que no vinguin mals pitjors.  

diu que el servei que van heretar, era un servei, amb una situació, 
ubicació i amb unes condicions absolutament irregulars i que el que s’ha fet és posar

Manifesta que és cert que la llei faculta a l’ajuntament que ho han de fer, però afegeix que 
la llei s’ha oblidat de l’apartat de qui paga. Puntualitza que està molt bé decidir qui 

la competència, però qui decideix això, alguna aportació hauria de fer en aquest 
concepte i les úniques subvencions vers aquest tema provenen de la Diputació.

Insisteix que es va posant el servei al dia d’acord amb les possibilitats pressupostàries que 
s tenen, que no són gaires. 

Aclareix que el tècnic a partir de les propostes que arriben de les entitats, elaborarà un 
esborrany que presentarà, que és el procediment habitual, en el qual s’ha de preveure molts 
aspectes, no només els que uns o altres han previst,  sinó altres que ningú ha esmentat, però 
que són claus i que estan generant problemes precisament per què no està clar el protocol 

Manifesta que la seva intenció és fixar clarament el que és reglament i protocol, però que 
a es discutirà a la comissió. 

Pel que fa al pla ocupacional, diu que té unes finalitats molt concretes i unes intencions 
socials molt concretes de cohesió social i es presenta a la gent que es pot presentar i 
efectivament aquesta persona es complementarà quan hagi de fer una recollida, amb una 
persona de la brigada que l’ajudi, que tingui carnet de conduir. 

Aclareix que la recollida d’animals no es fa mitjançant les xarxes socials.

diu que ara mateix com que no es té aquest servei, hi
es troba animals i ho posa a les rets socials. 

diu que a hores d’ara falta la depuradora que està mig instal·lada, que està 
soterrat tant el pou com el dipòsit i el que falta són les connexions. Afegeix que la intenció 

ja, però que d’acord amb les disponibilitats, que són escasses de personal, i les 
necessitats d’urgències que hi ha al poble. Diu que tot això ja ho té previst la brigada 
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pressupost per a la gatera per a gats abandonats o de carrer i que s’havia d’esperar a l’any 
però tenint en compte que és un servei municipal obligatori, potser s’hauria 

s factures pendents de cobrar per part de 
€, cosa que aquest import per una associació és 

Per altra banda i segons s’ha informat, el WC no funciona, que encara falta instal·lar el 
sifó, així com també el sistema col·lector de residus fecals no està instal·lat. Puntualitza 
que  si no compleix els requisits no es pot obtenir el Nucli Zoològic, i afegeix que espera 

amb una situació,  amb una 
absolutament irregulars i que el que s’ha fet és posar-ho al 

Manifesta que és cert que la llei faculta a l’ajuntament que ho han de fer, però afegeix que 
la llei s’ha oblidat de l’apartat de qui paga. Puntualitza que està molt bé decidir qui 

la competència, però qui decideix això, alguna aportació hauria de fer en aquest 
concepte i les úniques subvencions vers aquest tema provenen de la Diputació.  

Insisteix que es va posant el servei al dia d’acord amb les possibilitats pressupostàries que 

Aclareix que el tècnic a partir de les propostes que arriben de les entitats, elaborarà un 
esborrany que presentarà, que és el procediment habitual, en el qual s’ha de preveure molts 

revist,  sinó altres que ningú ha esmentat, però 
que són claus i que estan generant problemes precisament per què no està clar el protocol 

Manifesta que la seva intenció és fixar clarament el que és reglament i protocol, però que 

Pel que fa al pla ocupacional, diu que té unes finalitats molt concretes i unes intencions 
socials molt concretes de cohesió social i es presenta a la gent que es pot presentar i 

uan hagi de fer una recollida, amb una 

Aclareix que la recollida d’animals no es fa mitjançant les xarxes socials. 

diu que ara mateix com que no es té aquest servei, hi ha gent que 

diu que a hores d’ara falta la depuradora que està mig instal·lada, que està 
soterrat tant el pou com el dipòsit i el que falta són les connexions. Afegeix que la intenció 

ja, però que d’acord amb les disponibilitats, que són escasses de personal, i les 
necessitats d’urgències que hi ha al poble. Diu que tot això ja ho té previst la brigada 
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Puntualitza que la finalitat de la comissió és clara, que és posar
aportacions de tot, sobre aquest nou model de gestió de posar al dia un servei que estava en 
una situació irregular. 

 

El Sr. Cusidó pregunta si el lloc estaria ocupat per un pla ocupacional, ja que un pla 
ocupacional és per ajudar a madurar a l
crear un lloc de treball. 

Dóna les gràcies per crear aquesta comissió abans que es porti un esborrany, tal com s’ha 
vingut fent fins ara en els darrers reglaments i els darrers temes que s’han portat al ple.

 

El Sr. Oliva puntualitza que de manera formal o informal sempre s’ha fet Comissió 
d’Estudi i s’han fet les reunions i s’ha consensuat.

Pel que fa al pla ocupacional aclareix que es per fer la substitució només en el període de 
vacances. 

 

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

 

 

 
5.- Moció de la CUP per l'abandó del glifosat i tots els herbicides químics de síntesi de 
la jardineria municipal. Cap a una jardineria ecològica.
 
 
El secretari llegeix la moció la part expositiva de la qua
 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Candidatura d'Unitat Popular

Assumpte 

Moció de la CUP per l'abandó del glifosat i tots 
jardineria municipal. Cap a una jardineria ecològica.

 

Relació de fets 

1. Atès que els usos principals dels herbicides químics de síntesi són en cultius agrícoles, pels 
transgènics, per evitar la cobertura vegetal als peus dels fruiters, en silvicultura, i també en 
jardineria pública i privada, marges de camin
brots entre les escletxes en zones pavimentades. 

2. Atès que no hi ha cap motiu d’importància que requereixi l’ús de herbicides químics de síntesi 
en la jardineria ni en la gestió de les vies públiques
espontània com problema estètic, entendre la funció que té en l’ecosistema i només actuar
suposi un problema real. Que en aquest casos, es poden utilitzar herbicides naturals, mitjans 
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Puntualitza que la finalitat de la comissió és clara, que és posar-
aportacions de tot, sobre aquest nou model de gestió de posar al dia un servei que estava en 

pregunta si el lloc estaria ocupat per un pla ocupacional, ja que un pla 
ocupacional és per ajudar a madurar a la persona que l’ocupa en el mon laboral, no per 

Dóna les gràcies per crear aquesta comissió abans que es porti un esborrany, tal com s’ha 
vingut fent fins ara en els darrers reglaments i els darrers temes que s’han portat al ple.

puntualitza que de manera formal o informal sempre s’ha fet Comissió 
d’Estudi i s’han fet les reunions i s’ha consensuat. 

Pel que fa al pla ocupacional aclareix que es per fer la substitució només en el període de 

la moció a votació i s’aprova per unanimitat. 

Moció de la CUP per l'abandó del glifosat i tots els herbicides químics de síntesi de 
la jardineria municipal. Cap a una jardineria ecològica. 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000125 

Candidatura d'Unitat Popular 

Moció de la CUP per l'abandó del glifosat i tots els herbicides químics de síntesi de la 
jardineria municipal. Cap a una jardineria ecològica. 

1. Atès que els usos principals dels herbicides químics de síntesi són en cultius agrícoles, pels 
transgènics, per evitar la cobertura vegetal als peus dels fruiters, en silvicultura, i també en 
jardineria pública i privada, marges de camins, franges de protecció d’incendis i per contenir els 
brots entre les escletxes en zones pavimentades.  

2. Atès que no hi ha cap motiu d’importància que requereixi l’ús de herbicides químics de síntesi 
en la jardineria ni en la gestió de les vies públiques . Que cal deixar de veure la vegetació 
espontània com problema estètic, entendre la funció que té en l’ecosistema i només actuar
suposi un problema real. Que en aquest casos, es poden utilitzar herbicides naturals, mitjans 
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-se d’acord en les 
aportacions de tot, sobre aquest nou model de gestió de posar al dia un servei que estava en 

pregunta si el lloc estaria ocupat per un pla ocupacional, ja que un pla 
a persona que l’ocupa en el mon laboral, no per 

Dóna les gràcies per crear aquesta comissió abans que es porti un esborrany, tal com s’ha 
vingut fent fins ara en els darrers reglaments i els darrers temes que s’han portat al ple. 

puntualitza que de manera formal o informal sempre s’ha fet Comissió 

Pel que fa al pla ocupacional aclareix que es per fer la substitució només en el període de 

Moció de la CUP per l'abandó del glifosat i tots els herbicides químics de síntesi de 

els herbicides químics de síntesi de la 

1. Atès que els usos principals dels herbicides químics de síntesi són en cultius agrícoles, pels 
transgènics, per evitar la cobertura vegetal als peus dels fruiters, en silvicultura, i també en 

s, franges de protecció d’incendis i per contenir els 

2. Atès que no hi ha cap motiu d’importància que requereixi l’ús de herbicides químics de síntesi 
. Que cal deixar de veure la vegetació 

espontània com problema estètic, entendre la funció que té en l’ecosistema i només actuar-hi quan 
suposi un problema real. Que en aquest casos, es poden utilitzar herbicides naturals, mitjans 
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manuals, mecànics, tèxtils, etc. 

3. Atès que està demostrat per diversos estudis que els principis actius dels herbicides (i en especial 
el glifosat) causen alta toxicitat en el medi ambient,  que impedeix la fotosíntesi i afecten d’altres 
processos metabòlics de les plantes sen
negatius sobre la salut humana, que produeixen la progressiva contaminació dels aqüífers i dels 
medis aquàtics, que tenen un  important impacte negatiu sobre els fongs i bacteris del sòl, sobre la 
fauna i flora silvestre i també sobre els cultius i el bestiar.   

4. Atès que el glifosat és el principi actiu per la fabricació d’herbicides químics de síntesi més 
utilitzat a tot el món. Que és un herbicida sistèmic no selectiu, d’ampli espectre, d’absorció
que s’utilitza generalment per contenir el creixement i desenvolupament de la vegetació no 
desitjada.  

5. Atès que Monsanto va tenir la patent d’aquest herbicida fins l’any 2000, actualment existeixen al 
mercat diferents marques comercials; que to
diferents concentracions i en solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster, 
Rodeo, Genesis Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres). 

6. Atès que actualment hi ha engegada una camp
demostrada perillositat,  per re
diversos litigis contra l’empresa Monsanto (productora del Roundup, principal marca comercial del 
glifosat) per no haver dit la veritat en relació a la seguretat d’aquest herbicida, i per haver utilitzat 
publicitat enganyosa.  

7. Atesa la Directiva 2001/99/CE de la Comissió Europea, de 20 de novembre de 2001, per la que 
es modifica l’Annex I de la Directiva 91/414/C
productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfuró

8. Atès el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre 
de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es deroguen les Directives 
79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell. 

9. Atesa la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, 
per la qual s’estableix el marc de
plaguicides.  

10. Atesa la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que es modifica la 
Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de caducitat de la inclu
determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit del glifosat, la seva inclusió caduca el 31 de 
desembre de 2015.  

11. Atès el Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011, de la Comissió, de 25 de maig de 2011, pel 
que s’aplica el Reglament (CE) 
la llista de substàncies actives autoritzades, on es considera autoritzat el glifosat fins a 31 de 
desembre de 2015.  

12. Atès el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estable
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 

13. Atès que la Directiva 2009/128/CE indica que els Estats membres de la UE vetllaran perquè es 
minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents zones específiq
carreteres; en els espais utilitzats pel públic en general o per grups vulnerables com els parcs i 
jardins públics; camps d’esport i àrees d’esbarjo; àrees escolars i de joc infantil; així com en les 
immediacions de centres d’assistènc

14. Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o, fins i tot, es prohibeixi l’ús de 
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ls, etc.  

3. Atès que està demostrat per diversos estudis que els principis actius dels herbicides (i en especial 
el glifosat) causen alta toxicitat en el medi ambient,  que impedeix la fotosíntesi i afecten d’altres 
processos metabòlics de les plantes sensibles a l’herbicida, que produeixen nombrosos efectes 
negatius sobre la salut humana, que produeixen la progressiva contaminació dels aqüífers i dels 
medis aquàtics, que tenen un  important impacte negatiu sobre els fongs i bacteris del sòl, sobre la 

a i flora silvestre i també sobre els cultius i el bestiar.    

4. Atès que el glifosat és el principi actiu per la fabricació d’herbicides químics de síntesi més 
utilitzat a tot el món. Que és un herbicida sistèmic no selectiu, d’ampli espectre, d’absorció
que s’utilitza generalment per contenir el creixement i desenvolupament de la vegetació no 

5. Atès que Monsanto va tenir la patent d’aquest herbicida fins l’any 2000, actualment existeixen al 
mercat diferents marques comercials; que totes elles utilitzen el glifosat com a matèria activa en 
diferents concentracions i en solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster, 
Rodeo, Genesis Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres).  

6. Atès que actualment hi ha engegada una campanya per eradicar el glifosat per la seva 
demostrada perillositat,  per re-qualificar el seu grau de toxicitat, i hi ha oberts en aquest sentit 
diversos litigis contra l’empresa Monsanto (productora del Roundup, principal marca comercial del 

no haver dit la veritat en relació a la seguretat d’aquest herbicida, i per haver utilitzat 

7. Atesa la Directiva 2001/99/CE de la Comissió Europea, de 20 de novembre de 2001, per la que 
es modifica l’Annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell, relativa a la comercialització de 
productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfuró

8. Atès el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre 
u a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es deroguen les Directives 

79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.  

9. Atesa la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, 
per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels 

10. Atesa la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que es modifica la 
Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de caducitat de la inclu
determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit del glifosat, la seva inclusió caduca el 31 de 

11. Atès el Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011, de la Comissió, de 25 de maig de 2011, pel 
que s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a 
la llista de substàncies actives autoritzades, on es considera autoritzat el glifosat fins a 31 de 

12. Atès el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per 
aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.  

13. Atès que la Directiva 2009/128/CE indica que els Estats membres de la UE vetllaran perquè es 
minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents zones específiq
carreteres; en els espais utilitzats pel públic en general o per grups vulnerables com els parcs i 
jardins públics; camps d’esport i àrees d’esbarjo; àrees escolars i de joc infantil; així com en les 
immediacions de centres d’assistència sanitària.  

14. Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o, fins i tot, es prohibeixi l’ús de 
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3. Atès que està demostrat per diversos estudis que els principis actius dels herbicides (i en especial 
el glifosat) causen alta toxicitat en el medi ambient,  que impedeix la fotosíntesi i afecten d’altres 

sibles a l’herbicida, que produeixen nombrosos efectes 
negatius sobre la salut humana, que produeixen la progressiva contaminació dels aqüífers i dels 
medis aquàtics, que tenen un  important impacte negatiu sobre els fongs i bacteris del sòl, sobre la 

4. Atès que el glifosat és el principi actiu per la fabricació d’herbicides químics de síntesi més 
utilitzat a tot el món. Que és un herbicida sistèmic no selectiu, d’ampli espectre, d’absorció foliar, 
que s’utilitza generalment per contenir el creixement i desenvolupament de la vegetació no 

5. Atès que Monsanto va tenir la patent d’aquest herbicida fins l’any 2000, actualment existeixen al 
tes elles utilitzen el glifosat com a matèria activa en 

diferents concentracions i en solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster, 

anya per eradicar el glifosat per la seva 
qualificar el seu grau de toxicitat, i hi ha oberts en aquest sentit 

diversos litigis contra l’empresa Monsanto (productora del Roundup, principal marca comercial del 
no haver dit la veritat en relació a la seguretat d’aquest herbicida, i per haver utilitzat 

7. Atesa la Directiva 2001/99/CE de la Comissió Europea, de 20 de novembre de 2001, per la que 
EE del Consell, relativa a la comercialització de 

productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfuró-metil.  

8. Atès el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre 
u a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es deroguen les Directives 

9. Atesa la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, 
l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible dels 

10. Atesa la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que es modifica la 
Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de caducitat de la inclusió de 
determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit del glifosat, la seva inclusió caduca el 31 de 

11. Atès el Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011, de la Comissió, de 25 de maig de 2011, pel 
núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a 

la llista de substàncies actives autoritzades, on es considera autoritzat el glifosat fins a 31 de 

ix el marc d’actuació per 

13. Atès que la Directiva 2009/128/CE indica que els Estats membres de la UE vetllaran perquè es 
minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents zones específiques: al llarg de les 
carreteres; en els espais utilitzats pel públic en general o per grups vulnerables com els parcs i 
jardins públics; camps d’esport i àrees d’esbarjo; àrees escolars i de joc infantil; així com en les 

14. Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o, fins i tot, es prohibeixi l’ús de 
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plaguicides en determinades zones especialment sensibles, l’Estat espanyol en la seva regulació, 
mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 d
senyalització de la pràctica dels tractaments i la necessitat de consentiment per la seva aplicació en 
determinats casos, permetent-
troba el glifosat.  

15. Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer 
(IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte “probablement carcinogen 
pels humans” incloent-lo en els productes i accions de r
reconeixent la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no Hodgkins en estudis 
epidemiològics de poblacions humanes i les “evidències convincents” de que provoca càncer en 
animals de laboratori.  

16. Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) 
va publicar el 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el glifosat. En aquest informe de 
reavaluació, que serà la base en funció de la qual la Comissió Europea renovi el 
comercialització d’aquesta substància a partir de l’1 de gener de 2016, la EFSA creu improbable 
que l’exposició al glifosat suposi una amenaça carcinògena per a les persones. Així resulta més que 
probable que la Comissió Europea mantingui el glif
autoritzades per a la propera dècada. 

17. Atès que, en paraules del Ministre d’Agricultura espanyol, Espanya no prendrà cap acció 
preventiva sobre els herbicides que continguin glifosat mentre no es tinguin els resu
l’avaluació encarregada per la Comissió Europea. 

18. Atès que entenem que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures per protegir la 
salut de les persones i del medi ambient, en l’àmbit de les nostres competències. 

Per tot això, es proposa al ple l'adopció dels següents ACORDS:

 

Proposta d’acords 

a) Declarar Vilassar de Dalt municipi lliure de químics de síntesi, en especial lliure de glifosat.

b) Abandonar immediatament l’ús dels herbicides químics de síntesi, i tots aquells 
fitosanitaris que tinguin un impacte negatiu per al medi aeri, aquàtic, i sobre insectes 
pol·linitzadors, i substituir-ne l’ús per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània.

c) Revisar  el model de manteniment dels parcs, jardins
i vials i arbrat públic. En el termini de 6 mesos consensuar un nou protocol basat en l’ús de 
pràctiques alternatives de jardineria ecològica, sostenible, evitant l’ús de productes químics, les 
podes agressives, l’excés en el consum d’aigua, l’ús d’espècies no adaptades al medi, el 
manteniments excessius, etc. ; i prendre les mesures per implementar
manera progressiva en el termini màxim de 2 anys.

d) Dotar als treballadors municipals d
jardineria ecològica i sense tòxics.

e) Prohibir expressament i amb caràcter immediat la utilització dels herbicides químics de síntesi 
en l’execució de qualsevol  contracte públic, dirigides als di
l’Ajuntament de Vilassar i susceptibles d’utilitzar
ser a tall il· lustratiu i no limitat:

- Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de manteniment d
naturals i els relatius a mesures de prevenció d’incendis
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plaguicides en determinades zones especialment sensibles, l’Estat espanyol en la seva regulació, 
mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, recull mesures d’informació via 
senyalització de la pràctica dels tractaments i la necessitat de consentiment per la seva aplicació en 

-se, amb determinades limitacions, l’ús de plaguicides, entre els que es 

15. Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer 
(IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte “probablement carcinogen 

lo en els productes i accions de risc 2A (probablement carcinogen), tot 
reconeixent la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no Hodgkins en estudis 
epidemiològics de poblacions humanes i les “evidències convincents” de que provoca càncer en 

lgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) 
va publicar el 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el glifosat. En aquest informe de 
reavaluació, que serà la base en funció de la qual la Comissió Europea renovi el 
comercialització d’aquesta substància a partir de l’1 de gener de 2016, la EFSA creu improbable 
que l’exposició al glifosat suposi una amenaça carcinògena per a les persones. Així resulta més que 
probable que la Comissió Europea mantingui el glifosat a la llista de substàncies actives 
autoritzades per a la propera dècada.  

17. Atès que, en paraules del Ministre d’Agricultura espanyol, Espanya no prendrà cap acció 
preventiva sobre els herbicides que continguin glifosat mentre no es tinguin els resu
l’avaluació encarregada per la Comissió Europea.  

18. Atès que entenem que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures per protegir la 
salut de les persones i del medi ambient, en l’àmbit de les nostres competències. 

s proposa al ple l'adopció dels següents ACORDS: 

a) Declarar Vilassar de Dalt municipi lliure de químics de síntesi, en especial lliure de glifosat.

b) Abandonar immediatament l’ús dels herbicides químics de síntesi, i tots aquells 
fitosanitaris que tinguin un impacte negatiu per al medi aeri, aquàtic, i sobre insectes 

ne l’ús per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània.

c) Revisar  el model de manteniment dels parcs, jardins, àrees públiques urbanes, marges de camins 
i vials i arbrat públic. En el termini de 6 mesos consensuar un nou protocol basat en l’ús de 
pràctiques alternatives de jardineria ecològica, sostenible, evitant l’ús de productes químics, les 

l’excés en el consum d’aigua, l’ús d’espècies no adaptades al medi, el 
manteniments excessius, etc. ; i prendre les mesures per implementar-lo en la seva totalitat, de 
manera progressiva en el termini màxim de 2 anys. 

d) Dotar als treballadors municipals de la formació adequada per adoptar les noves tècniques de 
jardineria ecològica i sense tòxics. 

e) Prohibir expressament i amb caràcter immediat la utilització dels herbicides químics de síntesi 
en l’execució de qualsevol  contracte públic, dirigides als diferents adjudicataris al servei de 
l’Ajuntament de Vilassar i susceptibles d’utilitzar-ne en l’execució de les seves tasques, com poden 
ser a tall il· lustratiu i no limitat: 

Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de manteniment d
naturals i els relatius a mesures de prevenció d’incendis 
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plaguicides en determinades zones especialment sensibles, l’Estat espanyol en la seva regulació, 
e setembre, recull mesures d’informació via 

senyalització de la pràctica dels tractaments i la necessitat de consentiment per la seva aplicació en 
se, amb determinades limitacions, l’ús de plaguicides, entre els que es 

15. Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer 
(IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte “probablement carcinogen 

isc 2A (probablement carcinogen), tot 
reconeixent la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no Hodgkins en estudis 
epidemiològics de poblacions humanes i les “evidències convincents” de que provoca càncer en 

lgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) 
va publicar el 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el glifosat. En aquest informe de 
reavaluació, que serà la base en funció de la qual la Comissió Europea renovi el permís de 
comercialització d’aquesta substància a partir de l’1 de gener de 2016, la EFSA creu improbable 
que l’exposició al glifosat suposi una amenaça carcinògena per a les persones. Així resulta més que 

osat a la llista de substàncies actives 

17. Atès que, en paraules del Ministre d’Agricultura espanyol, Espanya no prendrà cap acció 
preventiva sobre els herbicides que continguin glifosat mentre no es tinguin els resultats de 

18. Atès que entenem que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures per protegir la 
salut de les persones i del medi ambient, en l’àmbit de les nostres competències.  

a) Declarar Vilassar de Dalt municipi lliure de químics de síntesi, en especial lliure de glifosat. 

b) Abandonar immediatament l’ús dels herbicides químics de síntesi, i tots aquells productes 
fitosanitaris que tinguin un impacte negatiu per al medi aeri, aquàtic, i sobre insectes 

ne l’ús per altres tècniques de manteniment de la vegetació espontània. 

, àrees públiques urbanes, marges de camins 
i vials i arbrat públic. En el termini de 6 mesos consensuar un nou protocol basat en l’ús de 
pràctiques alternatives de jardineria ecològica, sostenible, evitant l’ús de productes químics, les 

l’excés en el consum d’aigua, l’ús d’espècies no adaptades al medi, el 
lo en la seva totalitat, de 

e la formació adequada per adoptar les noves tècniques de 

e) Prohibir expressament i amb caràcter immediat la utilització dels herbicides químics de síntesi 
ferents adjudicataris al servei de 

ne en l’execució de les seves tasques, com poden 

Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de manteniment dels espais 
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- Contracte de neteja viària i recollida de residus

- Contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (Escoles, Centres Cívics, 
Piscines,...) 

f) incorporar aquesta prohibició en els Plecs de Clàusules Administratives, com a condició especial 
d’execució de qualsevol contracte, fixant penalitats pel supòsit d’incompliment.

g) Difondre aquest acord entre el conjunt de la població, per tal de promoure la salut pública, en un
termini inferior a 2 mesos. En el mateix termini, iniciar una campanya per advertir, a través dels 
mitjans de comunicació municipals, dels perills per a la salut i dels riscos per al medi ambient que 
es deriven de l’ús d’herbicides químics de síntesi i pl

h) Adherir-se a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides químics de síntesi amb 
glifosat anomenada ‘glifosat herbicida cancerigen’ i informar a l’entitat sobre els acords presos pel 
Ple.   

 
 

El Sr Miralles diu que la moció en les seves propostes d’acord,  ja queda prou explicitat el 
que la CUP ha volgut expressar en aquesta moció i que és que l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, elimini de forma immediata el que és el glifosat, un principi actiu que s’utilitza
manteniment de la jardineria, per matar les males herbes, això a nivell públic i després a 
nivell privat també se’n fa ús, en algunes marques, no diran el seu nom per no fer
publicitat, però que comercialitzen aquest principi actiu que és el glifos
estudis que han demostrat que el glifosat en sí, un cop es tira al terra treta la mala herba i es 
filtra al subsòl, el que provoca és una contaminació dels aqüífers i té uns efectes molt 
negatius, ja siguin transmesos per capil·laritat 
té alguns efectes que tampoc, sense voler ser alarmants, són perjudicials per la salut 
pública. 

Pensen que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, i coneixent també el seu tarannà, vol caminar 
cap a un manteniment dels seus parcs i jardins amb una forma molt més sostenible i cuidar 
del seu entorn, reduint un impacta  mediambiental i és per això que la CUP el que proposa 
aquí són varies coses.  

Pensen que poden estar-hi d’acord tots plegats per què és molt senzill: elim
immediata aquest producte potencialment cancerigen i a partir d’aquí, al mes de setembre 
començar a treballar després de les vacances, per què de forma conjunta tots els grups 
municipals i si es requereix de gent experta del municipi que tamb
l’elaboració, en  el termini de sis mesos d’un protocol global on es pugui buscar totes les 
alternatives que permetin avançar sense el glifosat, producte potencialment cancerigen.

Diu que la CUP ha sigut principalment possibilista i ha pr
que aquest protocol elaborat amb tothom durant sis mesos s’apliqui totalment al llarg com 
a màxim de dos anys, és a dir, que demana immediatament un aspecte, però el que no 
demana és un gir cap a una jardineria ecològica per 

Es per tot això que pensen que poden estar
a treballar en l’elaboració d’aquest protocol.
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Contracte de neteja viària i recollida de residus 

Contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (Escoles, Centres Cívics, 

ibició en els Plecs de Clàusules Administratives, com a condició especial 
d’execució de qualsevol contracte, fixant penalitats pel supòsit d’incompliment.

g) Difondre aquest acord entre el conjunt de la població, per tal de promoure la salut pública, en un
termini inferior a 2 mesos. En el mateix termini, iniciar una campanya per advertir, a través dels 
mitjans de comunicació municipals, dels perills per a la salut i dels riscos per al medi ambient que 
es deriven de l’ús d’herbicides químics de síntesi i plaguicides agrotòxics. 

se a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides químics de síntesi amb 
glifosat anomenada ‘glifosat herbicida cancerigen’ i informar a l’entitat sobre els acords presos pel 

diu que la moció en les seves propostes d’acord,  ja queda prou explicitat el 
que la CUP ha volgut expressar en aquesta moció i que és que l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, elimini de forma immediata el que és el glifosat, un principi actiu que s’utilitza
manteniment de la jardineria, per matar les males herbes, això a nivell públic i després a 
nivell privat també se’n fa ús, en algunes marques, no diran el seu nom per no fer
publicitat, però que comercialitzen aquest principi actiu que és el glifos
estudis que han demostrat que el glifosat en sí, un cop es tira al terra treta la mala herba i es 
filtra al subsòl, el que provoca és una contaminació dels aqüífers i té uns efectes molt 
negatius, ja siguin transmesos per capil·laritat o a través de les mucoses de les persones hi 
té alguns efectes que tampoc, sense voler ser alarmants, són perjudicials per la salut 

Pensen que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, i coneixent també el seu tarannà, vol caminar 
s seus parcs i jardins amb una forma molt més sostenible i cuidar 

del seu entorn, reduint un impacta  mediambiental i és per això que la CUP el que proposa 

hi d’acord tots plegats per què és molt senzill: elim
immediata aquest producte potencialment cancerigen i a partir d’aquí, al mes de setembre 
començar a treballar després de les vacances, per què de forma conjunta tots els grups 
municipals i si es requereix de gent experta del municipi que tamb
l’elaboració, en  el termini de sis mesos d’un protocol global on es pugui buscar totes les 
alternatives que permetin avançar sense el glifosat, producte potencialment cancerigen.

Diu que la CUP ha sigut principalment possibilista i ha proposat en una proposta d’acord 
que aquest protocol elaborat amb tothom durant sis mesos s’apliqui totalment al llarg com 
a màxim de dos anys, és a dir, que demana immediatament un aspecte, però el que no 
demana és un gir cap a una jardineria ecològica per demà mateix.  

Es per tot això que pensen que poden estar-hi d’acord i que a partir de setembre es comenci 
a treballar en l’elaboració d’aquest protocol. 
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Contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (Escoles, Centres Cívics, 

ibició en els Plecs de Clàusules Administratives, com a condició especial 
d’execució de qualsevol contracte, fixant penalitats pel supòsit d’incompliment. 

g) Difondre aquest acord entre el conjunt de la població, per tal de promoure la salut pública, en un 
termini inferior a 2 mesos. En el mateix termini, iniciar una campanya per advertir, a través dels 
mitjans de comunicació municipals, dels perills per a la salut i dels riscos per al medi ambient que 

se a la campanya de Som lo que Sembrem contra els herbicides químics de síntesi amb 
glifosat anomenada ‘glifosat herbicida cancerigen’ i informar a l’entitat sobre els acords presos pel 

diu que la moció en les seves propostes d’acord,  ja queda prou explicitat el 
que la CUP ha volgut expressar en aquesta moció i que és que l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, elimini de forma immediata el que és el glifosat, un principi actiu que s’utilitza pel 
manteniment de la jardineria, per matar les males herbes, això a nivell públic i després a 
nivell privat també se’n fa ús, en algunes marques, no diran el seu nom per no fer-ne 
publicitat, però que comercialitzen aquest principi actiu que és el glifosat i hi ha diversos 
estudis que han demostrat que el glifosat en sí, un cop es tira al terra treta la mala herba i es 
filtra al subsòl, el que provoca és una contaminació dels aqüífers i té uns efectes molt 

o a través de les mucoses de les persones hi 
té alguns efectes que tampoc, sense voler ser alarmants, són perjudicials per la salut 

Pensen que l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, i coneixent també el seu tarannà, vol caminar 
s seus parcs i jardins amb una forma molt més sostenible i cuidar 

del seu entorn, reduint un impacta  mediambiental i és per això que la CUP el que proposa 

hi d’acord tots plegats per què és molt senzill: eliminar de forma 
immediata aquest producte potencialment cancerigen i a partir d’aquí, al mes de setembre 
començar a treballar després de les vacances, per què de forma conjunta tots els grups 
municipals i si es requereix de gent experta del municipi que també hi participi de 
l’elaboració, en  el termini de sis mesos d’un protocol global on es pugui buscar totes les 
alternatives que permetin avançar sense el glifosat, producte potencialment cancerigen. 

oposat en una proposta d’acord 
que aquest protocol elaborat amb tothom durant sis mesos s’apliqui totalment al llarg com 
a màxim de dos anys, és a dir, que demana immediatament un aspecte, però el que no 

hi d’acord i que a partir de setembre es comenci 
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El Sr. Oliva diu que el grup d’ARA VILASSAR estan bàsicament d’acord en la idea de 
fons de la moció i de fet ja s’està aplicant. Vol fer notar que el tècnic de medi ambient, 
seguint la inèrcia dels darrers anys, havia posta en marxa per mitjans de juliol una 
campanya amb tractament químic per una suposada plaga dels plataners per prevenció, i es 
va aturar en sec quan se’n van adonar, per què aquesta sensibilitat es ve parlant des de fa 
temps i volen recuperar una política que ja s’havia començat a aplicar als anys 90 i que 
s’ha perdut els darrers temps de gestió de l’arbrat viari, en el qual alguns encara e
buscant un catàleg que s’havia fet.

Manifesta que és una tema complexa en que no es voldria que es convertís en un brindis al 
sol, ja que no es tracta de prendre un acord i quedar molt descansats, sinó d’aquesta 
gradualitat  que es proposa per buscar 

Explica com exemple que per la plaga que ha comentat, s’han estat informant amb la 
col·laboració de tècnics i de gent de la secció ecologista de la Massa i saben que hi ha un 
tractament biològic, orgànic que ho permet, però en c
preocupa a molts veïns que son les herbes a les voreres i l’ús d’herbicides i afegeix que 
aquí encara no s’ha trobat una solució i s’haurà de buscar front al que s’està utilitzant.

Manifesta que hi ha problemes pràctics que 

Afegeix que el tema de fons és aconseguir una gestió de l’arbrat viari i és important 
recuperar el que hi havia existit que és un grup de treball amb tècnics diferents que 
assessorin sobre com s’ha de fer per
desitjades i que no encaixen amb aquests plantejaments que molts comparteixen.

Afegeix que els sembla bé enfocar
problemes que generen i anun

 

El Sr. Garrigós diu que la moci
s’han declarat contraris a l’ús del producte com el glifosat, sobre el qual hi ha sospites que 
pot ser cancerigen. 

Manifesta que a través de l’aigua, el sòl i l’aire es pot transmetre a l’ecosistema. Afegeix 
que tot i la legalitat de l’ús del glifosat, des de CIU opinen que el consistori té la 
responsabilitat  de protegir la salut del ciutadans i per això cal aplicar mesures per
danys i protegir la salut. 

Comenta que veuen bé la moció, però volen saber com es pot portar a terme quan per un 
costat es demana una aplicació immediata i la proposta significa un canvi radical de model 
de gestió dels espais verds del poble, via

Puntualitza que els sorgeixen preguntes com si caldrà dotar d’un pressupost, si el personal 
municipal haurà de donar formació per adoptar les noves tècniques de jardineria, com 
afectarà a contractes actuals a curt termini, quines modificacions
s’haurà de fer. Afegeix que estan d’acord en utilitzar aquests mètodes sostenibles i 
alternatius a herbicides químics de síntesis, que estan a favor a l’ús de pràctiques 
alternatives de jardineria ecològica, que estan a favor de sen
promoure la salut pública, que estan d’acord en consensuar un nou protocol de gestió 
d’espais públics en quant a jardineria, que estan d’acord en la implementació d’aquest 
protocol en el plaç de 2 anys, que estan d’acord e
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diu que el grup d’ARA VILASSAR estan bàsicament d’acord en la idea de 
de fet ja s’està aplicant. Vol fer notar que el tècnic de medi ambient, 

seguint la inèrcia dels darrers anys, havia posta en marxa per mitjans de juliol una 
campanya amb tractament químic per una suposada plaga dels plataners per prevenció, i es 

en sec quan se’n van adonar, per què aquesta sensibilitat es ve parlant des de fa 
temps i volen recuperar una política que ja s’havia començat a aplicar als anys 90 i que 
s’ha perdut els darrers temps de gestió de l’arbrat viari, en el qual alguns encara e
buscant un catàleg que s’havia fet. 

Manifesta que és una tema complexa en que no es voldria que es convertís en un brindis al 
sol, ja que no es tracta de prendre un acord i quedar molt descansats, sinó d’aquesta 
gradualitat  que es proposa per buscar les solucions alternatives. 

Explica com exemple que per la plaga que ha comentat, s’han estat informant amb la 
col·laboració de tècnics i de gent de la secció ecologista de la Massa i saben que hi ha un 
tractament biològic, orgànic que ho permet, però en canvi hi ha un altra aspecte que 
preocupa a molts veïns que son les herbes a les voreres i l’ús d’herbicides i afegeix que 
aquí encara no s’ha trobat una solució i s’haurà de buscar front al que s’està utilitzant.

Manifesta que hi ha problemes pràctics que s’hauran d’anar resolent i enfocant entre tots.

Afegeix que el tema de fons és aconseguir una gestió de l’arbrat viari i és important 
recuperar el que hi havia existit que és un grup de treball amb tècnics diferents que 
assessorin sobre com s’ha de fer per tal de no trobar-se amb situacions rares que no són les 
desitjades i que no encaixen amb aquests plantejaments que molts comparteixen.

Afegeix que els sembla bé enfocar-ho d’aquesta manera i crear alternatives per resoldre els 
problemes que generen i anuncia que votaran a favor de la moció. 

diu que la moció que es presenta no és nova, ja que  a Europa alguns estats 
s’han declarat contraris a l’ús del producte com el glifosat, sobre el qual hi ha sospites que 

que a través de l’aigua, el sòl i l’aire es pot transmetre a l’ecosistema. Afegeix 
que tot i la legalitat de l’ús del glifosat, des de CIU opinen que el consistori té la 
responsabilitat  de protegir la salut del ciutadans i per això cal aplicar mesures per

Comenta que veuen bé la moció, però volen saber com es pot portar a terme quan per un 
costat es demana una aplicació immediata i la proposta significa un canvi radical de model 
de gestió dels espais verds del poble, vials i camins. 

Puntualitza que els sorgeixen preguntes com si caldrà dotar d’un pressupost, si el personal 
municipal haurà de donar formació per adoptar les noves tècniques de jardineria, com 
afectarà a contractes actuals a curt termini, quines modificacions a nivell de pressupost 
s’haurà de fer. Afegeix que estan d’acord en utilitzar aquests mètodes sostenibles i 
alternatius a herbicides químics de síntesis, que estan a favor a l’ús de pràctiques 
alternatives de jardineria ecològica, que estan a favor de sensibilitzar la població per tal de 
promoure la salut pública, que estan d’acord en consensuar un nou protocol de gestió 
d’espais públics en quant a jardineria, que estan d’acord en la implementació d’aquest 
protocol en el plaç de 2 anys, que estan d’acord en l’aplicació de mesures importants i 
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diu que el grup d’ARA VILASSAR estan bàsicament d’acord en la idea de 
de fet ja s’està aplicant. Vol fer notar que el tècnic de medi ambient, 

seguint la inèrcia dels darrers anys, havia posta en marxa per mitjans de juliol una 
campanya amb tractament químic per una suposada plaga dels plataners per prevenció, i es 

en sec quan se’n van adonar, per què aquesta sensibilitat es ve parlant des de fa 
temps i volen recuperar una política que ja s’havia començat a aplicar als anys 90 i que 
s’ha perdut els darrers temps de gestió de l’arbrat viari, en el qual alguns encara estan 

Manifesta que és una tema complexa en que no es voldria que es convertís en un brindis al 
sol, ja que no es tracta de prendre un acord i quedar molt descansats, sinó d’aquesta 

Explica com exemple que per la plaga que ha comentat, s’han estat informant amb la 
col·laboració de tècnics i de gent de la secció ecologista de la Massa i saben que hi ha un 

anvi hi ha un altra aspecte que 
preocupa a molts veïns que son les herbes a les voreres i l’ús d’herbicides i afegeix que 
aquí encara no s’ha trobat una solució i s’haurà de buscar front al que s’està utilitzant. 

s’hauran d’anar resolent i enfocant entre tots. 

Afegeix que el tema de fons és aconseguir una gestió de l’arbrat viari i és important 
recuperar el que hi havia existit que és un grup de treball amb tècnics diferents que 

se amb situacions rares que no són les 
desitjades i que no encaixen amb aquests plantejaments que molts comparteixen. 

ho d’aquesta manera i crear alternatives per resoldre els 

, ja que  a Europa alguns estats 
s’han declarat contraris a l’ús del producte com el glifosat, sobre el qual hi ha sospites que 

que a través de l’aigua, el sòl i l’aire es pot transmetre a l’ecosistema. Afegeix 
que tot i la legalitat de l’ús del glifosat, des de CIU opinen que el consistori té la 
responsabilitat  de protegir la salut del ciutadans i per això cal aplicar mesures per prevenir 

Comenta que veuen bé la moció, però volen saber com es pot portar a terme quan per un 
costat es demana una aplicació immediata i la proposta significa un canvi radical de model 

Puntualitza que els sorgeixen preguntes com si caldrà dotar d’un pressupost, si el personal 
municipal haurà de donar formació per adoptar les noves tècniques de jardineria, com 

a nivell de pressupost 
s’haurà de fer. Afegeix que estan d’acord en utilitzar aquests mètodes sostenibles i 
alternatius a herbicides químics de síntesis, que estan a favor a l’ús de pràctiques 

sibilitzar la població per tal de 
promoure la salut pública, que estan d’acord en consensuar un nou protocol de gestió 
d’espais públics en quant a jardineria, que estan d’acord en la implementació d’aquest 

n l’aplicació de mesures importants i 
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urgents si estan justificades en un perill inmiment contra la salut, sempre sota la supervisió 
de tècnics i per tant votaran a favor amb els condicionants anteriors i afegeix que no veuen 
quines són les conseqüències d
termini. Insisteix que no sap com es pot a nivell de curt termini solventar.

 

La Sra. Martín-Moreno diu que tots busquen el benestar per a les persones, els animals i 
per a protegir el medi ambie
desapareixent, però no pot ser immediatament, ja que ara mateix a l’Ajuntament hi ha una 
empresa externa que s’ocupa de la jardineria i aquesta empresa ja té els productes comprats 
i a més es tenen que donar alternatives i té que haver tècnics de l’Ajuntament que ajudin, 
especialistes que estiguin allà ja que per exemple per les males herbes els herbicides són 
els únics que funcionen a l’actualitat i s’ha de buscar solucions.

Anuncia que votarà a favor d
què hi ha d’haver un estudi, s’han de donar alternatives i que la gent de l’Ajuntament i 
especialistes ho vagin fent a poc a poc i que aquestes empreses que ja tenen un 
amb l’Ajuntament, que han comprat els productes i que els tenen en stoc, són pèrdues que 
se’ls pot ocasionar i això no ho poden fer.

 

 

La Sra. Bosch diu que la declaració de l’OMS del perill de l’ús del glifosat per a la salut es 
va produir al mateix temps que TV3 i altres m
d’un producte comercial (el Roundup) la substància activa del qual és l’herbicida glifosat. 

Manifesta que actualment, és l’herbicida més utilitzat en la major part de cultius no 
ecològics, com també en els parc

Creuen que l’abandó de l’ús dels herbicides químics de síntesi forma part d'una
clara per una jardineria més ecològica i respectuosa amb el medi ambient i salut de les 
persones i animals i que  no és de rebu
producte que l'OMS assenyala que és cancerigen i que a més no és imprescindible per al 
manteniment dels parcs. 

Manifesta que es  congratulen de la presentació d'aquesta moció, ja que va en la línia de les 
propostes del PSC, d'aconseguir un municipi més sostenible en el qual prevalgui la cura del 
medi ambient, per tant, anuncia que  el seu vot serà favorable.

 

L’alcalde vol puntualitzar un parell de qüestions. Manifesta que el Sr. Villagrassa 
comentava que  en la qüestió de la poda, el primer que s’ha de fer és no podar i només 
podar tot el que està malmès i que generi qualsevol tipus de problema i que estigui malalt.

Diu que li agradaria que el conjunt de grups quan hi hagi la tardor per exemple i caiguin les
fulles dels arbres, que habitualment passa en arbres de fulla caduca, i els veïns es queixin 
per què hi ha fulles al carrer i a les voreres, siguin capaços de fer pedagogia i que es digui 
que no passa res per què hi hagi fulles al carrer i a les voreres.

Puntualitza que podria passar amb l’aprovació d’aquesta moció, que una derivada 
d’aquesta aprovació implicaria restringir en un nivell molt important la poda.
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urgents si estan justificades en un perill inmiment contra la salut, sempre sota la supervisió 
de tècnics i per tant votaran a favor amb els condicionants anteriors i afegeix que no veuen 
quines són les conseqüències d’una aplicació immediata es pot arribar a produir en el curt 
termini. Insisteix que no sap com es pot a nivell de curt termini solventar.

diu que tots busquen el benestar per a les persones, els animals i 
per a protegir el medi ambient. Comenta que al PP li sembla bé que poc a poc vagi 
desapareixent, però no pot ser immediatament, ja que ara mateix a l’Ajuntament hi ha una 
empresa externa que s’ocupa de la jardineria i aquesta empresa ja té els productes comprats 

donar alternatives i té que haver tècnics de l’Ajuntament que ajudin, 
especialistes que estiguin allà ja que per exemple per les males herbes els herbicides són 
els únics que funcionen a l’actualitat i s’ha de buscar solucions. 

Anuncia que votarà a favor de la moció, però afegeix que no pot ser immediatament per 
què hi ha d’haver un estudi, s’han de donar alternatives i que la gent de l’Ajuntament i 
especialistes ho vagin fent a poc a poc i que aquestes empreses que ja tenen un 

ue han comprat els productes i que els tenen en stoc, són pèrdues que 
se’ls pot ocasionar i això no ho poden fer. 

diu que la declaració de l’OMS del perill de l’ús del glifosat per a la salut es 
va produir al mateix temps que TV3 i altres mitjans estaven emetent un anunci publicitari 
d’un producte comercial (el Roundup) la substància activa del qual és l’herbicida glifosat. 

Manifesta que actualment, és l’herbicida més utilitzat en la major part de cultius no 
ecològics, com també en els parcs, jardins i carrers de pobles i ciutats. 

Creuen que l’abandó de l’ús dels herbicides químics de síntesi forma part d'una
clara per una jardineria més ecològica i respectuosa amb el medi ambient i salut de les 
persones i animals i que  no és de rebut que des de l'Ajuntament s’estigui utilitzant un 
producte que l'OMS assenyala que és cancerigen i que a més no és imprescindible per al 

Manifesta que es  congratulen de la presentació d'aquesta moció, ja que va en la línia de les 
ropostes del PSC, d'aconseguir un municipi més sostenible en el qual prevalgui la cura del 

medi ambient, per tant, anuncia que  el seu vot serà favorable. 

L’alcalde vol puntualitzar un parell de qüestions. Manifesta que el Sr. Villagrassa 
n la qüestió de la poda, el primer que s’ha de fer és no podar i només 

podar tot el que està malmès i que generi qualsevol tipus de problema i que estigui malalt.

Diu que li agradaria que el conjunt de grups quan hi hagi la tardor per exemple i caiguin les
fulles dels arbres, que habitualment passa en arbres de fulla caduca, i els veïns es queixin 
per què hi ha fulles al carrer i a les voreres, siguin capaços de fer pedagogia i que es digui 
que no passa res per què hi hagi fulles al carrer i a les voreres. 

Puntualitza que podria passar amb l’aprovació d’aquesta moció, que una derivada 
d’aquesta aprovació implicaria restringir en un nivell molt important la poda.
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urgents si estan justificades en un perill inmiment contra la salut, sempre sota la supervisió 
de tècnics i per tant votaran a favor amb els condicionants anteriors i afegeix que no veuen 

’una aplicació immediata es pot arribar a produir en el curt 
termini. Insisteix que no sap com es pot a nivell de curt termini solventar. 

diu que tots busquen el benestar per a les persones, els animals i 
nt. Comenta que al PP li sembla bé que poc a poc vagi 

desapareixent, però no pot ser immediatament, ja que ara mateix a l’Ajuntament hi ha una 
empresa externa que s’ocupa de la jardineria i aquesta empresa ja té els productes comprats 

donar alternatives i té que haver tècnics de l’Ajuntament que ajudin, 
especialistes que estiguin allà ja que per exemple per les males herbes els herbicides són 

e la moció, però afegeix que no pot ser immediatament per 
què hi ha d’haver un estudi, s’han de donar alternatives i que la gent de l’Ajuntament i 
especialistes ho vagin fent a poc a poc i que aquestes empreses que ja tenen un contracte 

ue han comprat els productes i que els tenen en stoc, són pèrdues que 

diu que la declaració de l’OMS del perill de l’ús del glifosat per a la salut es 
itjans estaven emetent un anunci publicitari 

d’un producte comercial (el Roundup) la substància activa del qual és l’herbicida glifosat.  

Manifesta que actualment, és l’herbicida més utilitzat en la major part de cultius no 

Creuen que l’abandó de l’ús dels herbicides químics de síntesi forma part d'una aposta 
clara per una jardineria més ecològica i respectuosa amb el medi ambient i salut de les 

t que des de l'Ajuntament s’estigui utilitzant un 
producte que l'OMS assenyala que és cancerigen i que a més no és imprescindible per al 

Manifesta que es  congratulen de la presentació d'aquesta moció, ja que va en la línia de les 
ropostes del PSC, d'aconseguir un municipi més sostenible en el qual prevalgui la cura del 

L’alcalde vol puntualitzar un parell de qüestions. Manifesta que el Sr. Villagrassa 
n la qüestió de la poda, el primer que s’ha de fer és no podar i només 

podar tot el que està malmès i que generi qualsevol tipus de problema i que estigui malalt. 

Diu que li agradaria que el conjunt de grups quan hi hagi la tardor per exemple i caiguin les 
fulles dels arbres, que habitualment passa en arbres de fulla caduca, i els veïns es queixin 
per què hi ha fulles al carrer i a les voreres, siguin capaços de fer pedagogia i que es digui 

Puntualitza que podria passar amb l’aprovació d’aquesta moció, que una derivada 
d’aquesta aprovació implicaria restringir en un nivell molt important la poda. 
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Manifesta que a Vilassar es contextualitza la fulla com a brutícia, quan no és brutícia per 
què és una fulla que cau d’un arbre en el cicle natural.

Insisteix que s’ha d’intentar que la campanya pedagògica en aquest sentit, és a dir que els 
costos que implicaran des del punt de vista tècnic, canviar el model també han de 
comportar una campanya informa
disposin de fulles pel carrer per la tardor i durant tot l’any.

 

El Sr. Miralles diu que l’aprovació d’aquesta moció té unes conseqüències com que en 
primer lloc és una millora de la salut pública, 
tòxic i per tant es millorarà en aquest aspecte. 

Manifesta que és veritat que un dels temes que pot preocupar poden ser les males herbes de 
les voreres i en aquest cas la pedagogia ha d’estar en molts aspecte
s’ha de deixar de veure una herba en un marge com que fa lleig, ja que és un criteri estètic i 
les herbes creixen per allà on l’asfalt que hi ha posat els hi deixa.

Pensa que si es guanya en salut i els espais públics com Can Rafa
que en un altra lloc on creixin males herbes, s’ha de començar a considerar que allà estan i 
que hi ha mitjans mecànics per poder
altres mitjans que poden fer que aquest crite
i ben cuidat però si cauen fulles, al dia següent passarà el servei municipal de la neteja i les 
recull, ja que no passa res per què caiguin les fulles per què no s’han podat els arbres.

Agraeix la unanimitat i emplaça a treballar en aquest sentit.

 

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

 
 
6.- Moció de la CUP per una vila i unes festes lliures de sexisme.
 
 
El secretari llegeix la moció la part expositiva de la qual diu:
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Candidatura d'Unitat Popular

Assumpte 

Moció de la CUP per una vila i unes festes 

 

Relació de fets  

El moviment feminista porta dècades encapçalant campanyes per prevenir les agressions 
sexistes en l’oci nocturn, i a favor de relacions sexo
igualitàries. La constatació que un dels espais on s’estan incrementant els casos
violència masclista a l’Estat Espanyol és als espais pròxims a les zones d’oci nocturn i als 
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Manifesta que a Vilassar es contextualitza la fulla com a brutícia, quan no és brutícia per 
s una fulla que cau d’un arbre en el cicle natural. 

Insisteix que s’ha d’intentar que la campanya pedagògica en aquest sentit, és a dir que els 
costos que implicaran des del punt de vista tècnic, canviar el model també han de 
comportar una campanya informativa sobre el fet que s’ha d’assumir com a natural que es 
disposin de fulles pel carrer per la tardor i durant tot l’any. 

diu que l’aprovació d’aquesta moció té unes conseqüències com que en 
primer lloc és una millora de la salut pública, és a dir que es deixarà d’utilitzar un element 
tòxic i per tant es millorarà en aquest aspecte.  

Manifesta que és veritat que un dels temes que pot preocupar poden ser les males herbes de 
les voreres i en aquest cas la pedagogia ha d’estar en molts aspectes diferents i per exemple 
s’ha de deixar de veure una herba en un marge com que fa lleig, ja que és un criteri estètic i 
les herbes creixen per allà on l’asfalt que hi ha posat els hi deixa. 

Pensa que si es guanya en salut i els espais públics com Can Rafart... són més saludables 
que en un altra lloc on creixin males herbes, s’ha de començar a considerar que allà estan i 
que hi ha mitjans mecànics per poder-les treure i un herbicida no és la única solució, hi ha 
altres mitjans que poden fer que aquest criteri estètic de preservació de l’entorn estigui net 
i ben cuidat però si cauen fulles, al dia següent passarà el servei municipal de la neteja i les 
recull, ja que no passa res per què caiguin les fulles per què no s’han podat els arbres.

at i emplaça a treballar en aquest sentit. 

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

Moció de la CUP per una vila i unes festes lliures de sexisme. 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000126 

Candidatura d'Unitat Popular 

Moció de la CUP per una vila i unes festes lliures de sexisme. 

El moviment feminista porta dècades encapçalant campanyes per prevenir les agressions 
sexistes en l’oci nocturn, i a favor de relacions sexo-afectives lliures, respectuoses i 
igualitàries. La constatació que un dels espais on s’estan incrementant els casos
violència masclista a l’Estat Espanyol és als espais pròxims a les zones d’oci nocturn i als 
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Manifesta que a Vilassar es contextualitza la fulla com a brutícia, quan no és brutícia per 

Insisteix que s’ha d’intentar que la campanya pedagògica en aquest sentit, és a dir que els 
costos que implicaran des del punt de vista tècnic, canviar el model també han de 

tiva sobre el fet que s’ha d’assumir com a natural que es 

diu que l’aprovació d’aquesta moció té unes conseqüències com que en 
és a dir que es deixarà d’utilitzar un element 

Manifesta que és veritat que un dels temes que pot preocupar poden ser les males herbes de 
s diferents i per exemple 

s’ha de deixar de veure una herba en un marge com que fa lleig, ja que és un criteri estètic i 

rt... són més saludables 
que en un altra lloc on creixin males herbes, s’ha de començar a considerar que allà estan i 

les treure i un herbicida no és la única solució, hi ha 
ri estètic de preservació de l’entorn estigui net 

i ben cuidat però si cauen fulles, al dia següent passarà el servei municipal de la neteja i les 
recull, ja que no passa res per què caiguin les fulles per què no s’han podat els arbres. 

El moviment feminista porta dècades encapçalant campanyes per prevenir les agressions 
afectives lliures, respectuoses i 

igualitàries. La constatació que un dels espais on s’estan incrementant els casos de 
violència masclista a l’Estat Espanyol és als espais pròxims a les zones d’oci nocturn i als 
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grans esdeveniments festius (com els San Fermines) ha fet que aquestes campanyes siguin 
impulsades des de les mateixes institucions.
 
Les agressions sexuals, l’assetjament, els comentaris ofensius, les formes no consentides 
de contacte físic que es produeixen en el context dels ambients festius han dut a molts 
municipis a implementar campanyes compromeses per garantir unes festes majors lliures 
d’agressions sexistes.  
 
Les festes faciliten les relacions interpersonals, els espais d’oci són desinhibidors naturals 
i, en aquest context es produeixen gestos, mirades, converses,... però també bromes, 
insults, gelosia, tocaments, etc. Dins del festeig es donen situacio
normals i legítimes, però també es produeixen tot un seguit d’actituds i accions 
majoritàriament normalitzades que impedeixen que (generalment) les dones no gaudeixin 
lliurement de la festa. 
 
Sovint es justifiquen o s’atenuen aqueste
d’alcohol o altres substàncies. Tanmateix un ambient festiu no implica haver de tolerar 
aquest tipus de situacions, ni quan les vivim en primera persona, ni quan les presenciem en 
altres. 
 
Tal i com ja s’està fent altres municipis de Catalunya, volem proposar iniciatives perquè 
les nostres festes i en particular les festes majors  no s’hi produeixin agressions sexistes. 
S’ha de reafirmar el caràcter respectuós i inclusiu de les festes majors, i es fa una crida
implicació col·lectiva per tal d’acabar amb la normalització i invisibilització dels 
comportaments sexistes, començant per les organitzadores de la festa i les persones que 
treballen a les activitats. Igualment, són campanyes que trenquen amb el marc
heteronormatiu i amb els mites associats als estereotips masculins i femenins.
 
   
Proposem realitzar una campanya mitjançant cartells penjats als comerços i a les barres de 
la festa, conjuntament amb pamflets explicatius, i junt amb el programa de la fes
s’han repartit aquests pamflets amb el lema de la campanya de l’estil:  “Estimo com vull i 
qui vull, si dic sí, triem on; si dic no, bona nit!”, s’ha promocionat (Annex I). Com han fet 
a Capellades (ANEX I) 
 
Al municipi de Sabadell, la campanya ha
que a part de la cartelleria i enganxines que són presents a totes les activitats de la Festa 
Major on hi ha barra de begudes, també contempla accions de formació específica sobre 
micromasclismes i agressio
personal tècnic i de seguretat responsable de les diverses activitats de la festa major, i als 
responsables de les diverses barraques (Annex II).
 
El que cal ara és la voluntat política que crei
amb les experiències dutes a terme en altres municipis per tal de garantir que a Vilassar es 
pugui gaudir d’unes festes majors sense agressions sexistes
 
L’elaboració d’un cartells i pancarta (ANEX III) amb un lema en positiu i i sublemes que 
facilitin la reflexió, com els que es mostren en els ANEXOS I i II; l’aprofitament del got 
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grans esdeveniments festius (com els San Fermines) ha fet que aquestes campanyes siguin 
impulsades des de les mateixes institucions. 

’assetjament, els comentaris ofensius, les formes no consentides 
de contacte físic que es produeixen en el context dels ambients festius han dut a molts 
municipis a implementar campanyes compromeses per garantir unes festes majors lliures 

Les festes faciliten les relacions interpersonals, els espais d’oci són desinhibidors naturals 
i, en aquest context es produeixen gestos, mirades, converses,... però també bromes, 
insults, gelosia, tocaments, etc. Dins del festeig es donen situacions que s’entenen com a 
normals i legítimes, però també es produeixen tot un seguit d’actituds i accions 
majoritàriament normalitzades que impedeixen que (generalment) les dones no gaudeixin 

Sovint es justifiquen o s’atenuen aquestes actituds amb l’excusa d’un excés en el consum 
d’alcohol o altres substàncies. Tanmateix un ambient festiu no implica haver de tolerar 
aquest tipus de situacions, ni quan les vivim en primera persona, ni quan les presenciem en 

fent altres municipis de Catalunya, volem proposar iniciatives perquè 
les nostres festes i en particular les festes majors  no s’hi produeixin agressions sexistes. 
S’ha de reafirmar el caràcter respectuós i inclusiu de les festes majors, i es fa una crida
implicació col·lectiva per tal d’acabar amb la normalització i invisibilització dels 
comportaments sexistes, començant per les organitzadores de la festa i les persones que 
treballen a les activitats. Igualment, són campanyes que trenquen amb el marc
heteronormatiu i amb els mites associats als estereotips masculins i femenins.

Proposem realitzar una campanya mitjançant cartells penjats als comerços i a les barres de 
la festa, conjuntament amb pamflets explicatius, i junt amb el programa de la fes
s’han repartit aquests pamflets amb el lema de la campanya de l’estil:  “Estimo com vull i 
qui vull, si dic sí, triem on; si dic no, bona nit!”, s’ha promocionat (Annex I). Com han fet 

Al municipi de Sabadell, la campanya ha anat més enllà “Sabadell, lliure de sexisme”, ja 
que a part de la cartelleria i enganxines que són presents a totes les activitats de la Festa 
Major on hi ha barra de begudes, també contempla accions de formació específica sobre 
micromasclismes i agressions sexistes i sobre els protocols a seguir impartida a tot el 
personal tècnic i de seguretat responsable de les diverses activitats de la festa major, i als 
responsables de les diverses barraques (Annex II). 

El que cal ara és la voluntat política que creiem que hi ha ena aquest ajuntament juntament 
amb les experiències dutes a terme en altres municipis per tal de garantir que a Vilassar es 
pugui gaudir d’unes festes majors sense agressions sexistes 

L’elaboració d’un cartells i pancarta (ANEX III) amb un lema en positiu i i sublemes que 
facilitin la reflexió, com els que es mostren en els ANEXOS I i II; l’aprofitament del got 
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grans esdeveniments festius (com els San Fermines) ha fet que aquestes campanyes siguin 

’assetjament, els comentaris ofensius, les formes no consentides 
de contacte físic que es produeixen en el context dels ambients festius han dut a molts 
municipis a implementar campanyes compromeses per garantir unes festes majors lliures 

Les festes faciliten les relacions interpersonals, els espais d’oci són desinhibidors naturals 
i, en aquest context es produeixen gestos, mirades, converses,... però també bromes, 

ns que s’entenen com a 
normals i legítimes, però també es produeixen tot un seguit d’actituds i accions 
majoritàriament normalitzades que impedeixen que (generalment) les dones no gaudeixin 

s actituds amb l’excusa d’un excés en el consum 
d’alcohol o altres substàncies. Tanmateix un ambient festiu no implica haver de tolerar 
aquest tipus de situacions, ni quan les vivim en primera persona, ni quan les presenciem en 

fent altres municipis de Catalunya, volem proposar iniciatives perquè 
les nostres festes i en particular les festes majors  no s’hi produeixin agressions sexistes. 
S’ha de reafirmar el caràcter respectuós i inclusiu de les festes majors, i es fa una crida a la 
implicació col·lectiva per tal d’acabar amb la normalització i invisibilització dels 
comportaments sexistes, començant per les organitzadores de la festa i les persones que 
treballen a les activitats. Igualment, són campanyes que trenquen amb el marc 
heteronormatiu i amb els mites associats als estereotips masculins i femenins. 

Proposem realitzar una campanya mitjançant cartells penjats als comerços i a les barres de 
la festa, conjuntament amb pamflets explicatius, i junt amb el programa de la festa major 
s’han repartit aquests pamflets amb el lema de la campanya de l’estil:  “Estimo com vull i 
qui vull, si dic sí, triem on; si dic no, bona nit!”, s’ha promocionat (Annex I). Com han fet 

anat més enllà “Sabadell, lliure de sexisme”, ja 
que a part de la cartelleria i enganxines que són presents a totes les activitats de la Festa 
Major on hi ha barra de begudes, també contempla accions de formació específica sobre 

ns sexistes i sobre els protocols a seguir impartida a tot el 
personal tècnic i de seguretat responsable de les diverses activitats de la festa major, i als 

em que hi ha ena aquest ajuntament juntament 
amb les experiències dutes a terme en altres municipis per tal de garantir que a Vilassar es 

L’elaboració d’un cartells i pancarta (ANEX III) amb un lema en positiu i i sublemes que 
facilitin la reflexió, com els que es mostren en els ANEXOS I i II; l’aprofitament del got 
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reutilitzable per a promocionar el lema o lemes de la campanya; la incursió 
en forma d’anunci dins del mateix programa de la Festa Major, seria material suficient per 
a composar la campanya. Seria interessant, també, incloure accions formatives impartides 
per personal especialitzat i adreçades als responsables de l
begudes.  

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Vilassar l’adopció dels següents 

Proposta d’acord  

 
PRIMER.-  Dur a terme una campanya per promoure que la Festa
2016 estigui lliure d’actituds sexistes i discriminatòries, que contempli accions com ara:

- L’elaboració d’un cartell, pancarta o joc de cartells amb un lema en positiu i 
sublemes que facilitin la reflexió

- L’aprofitament del got reutili
campanya 

- Incursió de la iniciativa en forma d’anunci dins el programa de la Festa Major
- Accions formatives impartides per personal especialitzat i adreçades als 

responsables de les activitats on hi hagi barres
 
SEGON.- Oferir la possibilitat de col·laborar en l’elaboració i implementació de la 
campanya als col·lectius del poble o del la comarca que treballin per la igualtat de gènere i 
l’alliberament sexual, com Cavall de Forques
 
TERCER.- Que s’ampliï  a totes les festes que es celebrin al nostre Municipi d’ara 
endavant. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

reutilitzable per a promocionar el lema o lemes de la campanya; la incursió 
en forma d’anunci dins del mateix programa de la Festa Major, seria material suficient per 
a composar la campanya. Seria interessant, també, incloure accions formatives impartides 
per personal especialitzat i adreçades als responsables de les activitats on hi hagi barres de 

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Vilassar l’adopció dels següents ACORDS: 

Dur a terme una campanya per promoure que la Festa Major de Sant Genis 
2016 estigui lliure d’actituds sexistes i discriminatòries, que contempli accions com ara:

L’elaboració d’un cartell, pancarta o joc de cartells amb un lema en positiu i 
sublemes que facilitin la reflexió 
L’aprofitament del got reutilitzable per a promocionar el lema o lemes de la 

Incursió de la iniciativa en forma d’anunci dins el programa de la Festa Major
Accions formatives impartides per personal especialitzat i adreçades als 
responsables de les activitats on hi hagi barres de begudes. 

Oferir la possibilitat de col·laborar en l’elaboració i implementació de la 
campanya als col·lectius del poble o del la comarca que treballin per la igualtat de gènere i 
l’alliberament sexual, com Cavall de Forques 

liï  a totes les festes que es celebrin al nostre Municipi d’ara 

 
 

Vilassar de Dalt, 18 de juliol de 2016.

ANNEX I. Material de la campanya 
del municipi de Capellades
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reutilitzable per a promocionar el lema o lemes de la campanya; la incursió de l’iniciativa 
en forma d’anunci dins del mateix programa de la Festa Major, seria material suficient per 
a composar la campanya. Seria interessant, també, incloure accions formatives impartides 

es activitats on hi hagi barres de 

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal de la CUP proposem al Ple de 

Major de Sant Genis 
2016 estigui lliure d’actituds sexistes i discriminatòries, que contempli accions com ara: 

L’elaboració d’un cartell, pancarta o joc de cartells amb un lema en positiu i 

tzable per a promocionar el lema o lemes de la 

Incursió de la iniciativa en forma d’anunci dins el programa de la Festa Major 
Accions formatives impartides per personal especialitzat i adreçades als 

Oferir la possibilitat de col·laborar en l’elaboració i implementació de la 
campanya als col·lectius del poble o del la comarca que treballin per la igualtat de gènere i 

liï  a totes les festes que es celebrin al nostre Municipi d’ara 

Vilassar de Dalt, 18 de juliol de 2016. 

ANNEX I. Material de la campanya 
del municipi de Capellades 
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ANNEX II. Material de la campanya del municipi de S abadell
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ANNEX II. Material de la campanya del municipi de S abadell  
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ANEX III. Pancartes visibles en espais d’oci de festes majors
 
 

 

 
 
 
 
 

La Sra. Àlvarez diu que les agressions sexuals, l
formes no consentides de contacte físic que es produeixen en el context dels ambients 
festius han dut a molts municipis a implementar campanyes compromeses per garantir unes 
festes majors lliures d’agressions sexuals.
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ancartes visibles en espais d’oci de festes majors

diu que les agressions sexuals, l’assetjament, els cometaris ofensius, les 
formes no consentides de contacte físic que es produeixen en el context dels ambients 

a molts municipis a implementar campanyes compromeses per garantir unes 
agressions sexuals. 
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ancartes visibles en espais d’oci de festes majors  

 

 

assetjament, els cometaris ofensius, les 
formes no consentides de contacte físic que es produeixen en el context dels ambients 

a molts municipis a implementar campanyes compromeses per garantir unes 
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Manifesta que les festes faciliten les relacions interpersonals, els espais d
desinhibidors naturals i en aquest context es produeix
també bromes, insults, gelosia, tocaments....

Comenta que dins del festeig es donen situacions que s
però també es produeixen tot un seguit d
que impedeixen que generalment les dones no gaudeixin lliurement de la festa.

Afegeix que sovint es justifiquen o s
el consum d’alcohol o altres substàncies. Tanmateix, diu que un ambient festiu no 
haver de tolerar aquests tipus de situacions, ni quan les vivim en primera persona ni quant 
es presencien en els altres. 

Diu que per això la CUP ha proposat aquesta moció per què es faci un pla i una campanya 
de conscienciació per treballar aquest 

Pel que fa a la moció, a part dels punts que ha comentat el secretari, diu que seria molt 
important que aquesta campanya la dissenyés la comissió que ja es va demanar que 
s’elaborés del tema de gènere i seria un bon punt per tr
agents. 

 

El Sr. Morales diu que des del grup d
aprofitar per felicitar la CUP i celebrar que es presenti, per què molt sovint aquest tipus 
d’actituds estan tant normalitzades
explicar-ho i que la gent en prengui consciència és molt important aquí a Vilassar, els 
voluntaris de la comissió de festes i de les entitats estan molt conscienciats amb el tema i 
també cal dir que tot i que el sexisme i els casos de sexisme darrerament i això els 
preocupa, estan creixent molt especialment entre la població més jove, no s
una alarma, ja que les festes de Vilassar de Dalt no són els Sant Fermins, però el sexisme 
és present a tots els aspectes de la societat, que encara és massa desigual i s

Puntualitza que ja s’ha comentat amb tots els grups que per aquesta festa major el 
plantejament que es fa és que no hi haurà un got amb el lema, els gots són els m
a l’anterior festa i no se n
s’explicitarà la qüestió tant en el programa com amb les entitats i els voluntaris a l
preparar els diversos actes i activitats i per tant ja es com
de forma progressiva en les festes que vinguin els propers anys.

Anima a tothom a participar de la comissió de festes per què cal 
fer-les amb èxit. 

 

El Sr. Garrigós diu que entenen que les festes són 
que aquests espais de festa i oci són els llocs on més 
comportaments que agredeixen la llibertat sexual de les persones. Manifesta que veuen bé 
que la propera festa major es faci una c
situacions no es produeixin i fomentin un comportament just i equitatiu entre les persones.

Afegeix que creuen que des de la comunicació, pedagogia i la implicació col·lectiva es 
reafirmarà el caràcter inclusi
abusives i discriminacions de gènere.
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Manifesta que les festes faciliten les relacions interpersonals, els espais d
desinhibidors naturals i en aquest context es produeixen gestos, mirades, converses, però 
també bromes, insults, gelosia, tocaments.... 

Comenta que dins del festeig es donen situacions que s’entenen com a normals i legítimes 
però també es produeixen tot un seguit d’actituds i accions majoritàriament normalitz
que impedeixen que generalment les dones no gaudeixin lliurement de la festa.

Afegeix que sovint es justifiquen o s’atenuen aquestes actituds amb l’excusa d
alcohol o altres substàncies. Tanmateix, diu que un ambient festiu no 

haver de tolerar aquests tipus de situacions, ni quan les vivim en primera persona ni quant 
 

Diu que per això la CUP ha proposat aquesta moció per què es faci un pla i una campanya 
per treballar aquest tema sobre totes les festes. 

Pel que fa a la moció, a part dels punts que ha comentat el secretari, diu que seria molt 
important que aquesta campanya la dissenyés la comissió que ja es va demanar que 

elaborés del tema de gènere i seria un bon punt per treballar conjuntament amb tots els 

diu que des del grup d’ARA VILASSAR, votaran a favor de la moció i vol 
aprofitar per felicitar la CUP i celebrar que es presenti, per què molt sovint aquest tipus 

actituds estan tant normalitzades que són invisibles i és el que les fa fortes per parlar
ho i que la gent en prengui consciència és molt important aquí a Vilassar, els 

voluntaris de la comissió de festes i de les entitats estan molt conscienciats amb el tema i 
que tot i que el sexisme i els casos de sexisme darrerament i això els 

preocupa, estan creixent molt especialment entre la població més jove, no s
una alarma, ja que les festes de Vilassar de Dalt no són els Sant Fermins, però el sexisme 

resent a tots els aspectes de la societat, que encara és massa desigual i s

ha comentat amb tots els grups que per aquesta festa major el 
plantejament que es fa és que no hi haurà un got amb el lema, els gots són els m

anterior festa i no se n’adquiriran de nous....però hi haurà presència de cartells, 
tant en el programa com amb les entitats i els voluntaris a l

preparar els diversos actes i activitats i per tant ja es començarà a prendre més consciència 
de forma progressiva en les festes que vinguin els propers anys. 

Anima a tothom a participar de la comissió de festes per què cal més gent

diu que entenen que les festes són un espai per esbargir
que aquests espais de festa i oci són els llocs on més freqüentment
comportaments que agredeixen la llibertat sexual de les persones. Manifesta que veuen bé 
que la propera festa major es faci una campanya que serveixi de crida per què aquestes 
situacions no es produeixin i fomentin un comportament just i equitatiu entre les persones.

Afegeix que creuen que des de la comunicació, pedagogia i la implicació col·lectiva es 
reafirmarà el caràcter inclusiu i respectuós de les festes i es poden previndre relacions 
abusives i discriminacions de gènere. 
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Manifesta que les festes faciliten les relacions interpersonals, els espais d’oci són 
en gestos, mirades, converses, però 

entenen com a normals i legítimes 
actituds i accions majoritàriament normalitzades 

que impedeixen que generalment les dones no gaudeixin lliurement de la festa. 

excusa d’un excés en 
alcohol o altres substàncies. Tanmateix, diu que un ambient festiu no implica 

haver de tolerar aquests tipus de situacions, ni quan les vivim en primera persona ni quant 

Diu que per això la CUP ha proposat aquesta moció per què es faci un pla i una campanya 

Pel que fa a la moció, a part dels punts que ha comentat el secretari, diu que seria molt 
important que aquesta campanya la dissenyés la comissió que ja es va demanar que 

eballar conjuntament amb tots els 

ARA VILASSAR, votaran a favor de la moció i vol 
aprofitar per felicitar la CUP i celebrar que es presenti, per què molt sovint aquest tipus 

que són invisibles i és el que les fa fortes per parlar-ne, 
ho i que la gent en prengui consciència és molt important aquí a Vilassar, els 

voluntaris de la comissió de festes i de les entitats estan molt conscienciats amb el tema i 
que tot i que el sexisme i els casos de sexisme darrerament i això els 

preocupa, estan creixent molt especialment entre la població més jove, no s’ha de generar 
una alarma, ja que les festes de Vilassar de Dalt no són els Sant Fermins, però el sexisme 

resent a tots els aspectes de la societat, que encara és massa desigual i s’ha de treballar. 

ha comentat amb tots els grups que per aquesta festa major el 
plantejament que es fa és que no hi haurà un got amb el lema, els gots són els mateixos que 

adquiriran de nous....però hi haurà presència de cartells, 
tant en el programa com amb les entitats i els voluntaris a l’hora de 

ençarà a prendre més consciència 

més gent per acabar de 

un espai per esbargir-se i passar-ho bé i 
freqüentment es poden produir 

comportaments que agredeixen la llibertat sexual de les persones. Manifesta que veuen bé 
ampanya que serveixi de crida per què aquestes 

situacions no es produeixin i fomentin un comportament just i equitatiu entre les persones. 

Afegeix que creuen que des de la comunicació, pedagogia i la implicació col·lectiva es 
u i respectuós de les festes i es poden previndre relacions 
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Anuncia que votaran  a favor de la moció.

 

La Sra. Martín-Moreno diu que el PP, el que vol, són unes festes lliures però de qualsevol 
agressió, no només sexual, però tant per homes com per dones.

Puntualitza que a les anterior festes va faltar seguretat i varies coses i va haver varies 
denuncies a l’Ajuntament als mossos de Mataró inclús hi va haver un pare que va demanar 
ajut a tots els grups municipals.

Demana que per ser unes festes lliures en les que tothom  disfruti, que els diables no faltin 
al respecte a la gent catòlica del poble i no es torni a penjar una creu invertida a la façana 
de l’Ajuntament. 

Puntualitza que el que vol és que tothom s
cuidi el sexisme, a la gent, que hi hagi un control de tots els que estan a les festes, que hi 
hagi suficient personal d’ambulàncies, de seguretat, de policia... que la gent de les colles 
no faltin el respecte d’altres 
amb tot això tots podran disfrutar d

Aclareix que com que li falta tot això que ha comentat s

 

La Sra. Bosch  comenta que hi ha moltes actituds, que el jovent no sol percebre com a 
assetjament sexual i són contemplades com a normals, tolerades com un flirteig dins del 
context nocturn, i això es deu a aquesta mirada heteropatriarcal del dret de l’home sobre el 
cos de les dones. 

Manifesta que  en un entorn de prevenció de les violències masclistes, els protocols contra 
la violència vers les dones en espais d'oci popular, contribueixen a visibilitzar
legitimar les respostes, individuals o col·lectives.

Afegeix que fins al present, a Vilassar de Dalt no s’han denunciat casos d’assetjament 
sexual en les festes populars,
d'una estratègia preventiva, fomentarà la implicació i els sembla una bona manera 
d’aconseguir-ho.  

Puntualitza que en aquest context, van proposar un text per incloure en el programa de la 
Festa Major que saben que s’ha adaptat

Anuncia que estan molt d’acord amb la moció i que votaran a favor.

 

La Sra. Àlvarez vol aclarir que en cap mo
de sexisme i és vers els dos sexes. 

El Sr. Miralles li diu a la Sra. Martin
què la justificació per abstenir
prevencions i mesures de seguretat dintre de la moció, pensa que això sí que és populisme.

Puntualitza que no s’està aprovant un protocol de seguretat de la festa major sinó que 
s’està aprovant una moció que empeny a l’Ajuntament a fer un
sensibilització per la prevenció del sexisme i com que no és un protocol de seguretat de la 
festa major, abstenir-se argumentant això, sí que és populisme. Afegeix que abstenir
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Anuncia que votaran  a favor de la moció. 

diu que el PP, el que vol, són unes festes lliures però de qualsevol 
l, però tant per homes com per dones. 

Puntualitza que a les anterior festes va faltar seguretat i varies coses i va haver varies 
Ajuntament als mossos de Mataró inclús hi va haver un pare que va demanar 

ajut a tots els grups municipals. 

a que per ser unes festes lliures en les que tothom  disfruti, que els diables no faltin 
al respecte a la gent catòlica del poble i no es torni a penjar una creu invertida a la façana 

Puntualitza que el que vol és que tothom s’ajunti i tothom demani que en aquestes festes es 
cuidi el sexisme, a la gent, que hi hagi un control de tots els que estan a les festes, que hi 
hagi suficient personal d’ambulàncies, de seguretat, de policia... que la gent de les colles 

altres persones per la seva ideologia, per què siguin catòlics o no i 
amb tot això tots podran disfrutar d’una festa amb total tranquil·litat. 

Aclareix que com que li falta tot això que ha comentat s’abstindrà. 

comenta que hi ha moltes actituds, que el jovent no sol percebre com a 
assetjament sexual i són contemplades com a normals, tolerades com un flirteig dins del 
context nocturn, i això es deu a aquesta mirada heteropatriarcal del dret de l’home sobre el 

Manifesta que  en un entorn de prevenció de les violències masclistes, els protocols contra 
la violència vers les dones en espais d'oci popular, contribueixen a visibilitzar
legitimar les respostes, individuals o col·lectives. 

ix que fins al present, a Vilassar de Dalt no s’han denunciat casos d’assetjament 
sexual en les festes populars, que ells sàpiguen,  però fer que els joves siguin partícips 
d'una estratègia preventiva, fomentarà la implicació i els sembla una bona manera 

Puntualitza que en aquest context, van proposar un text per incloure en el programa de la 
Festa Major que saben que s’ha adaptat. 

Anuncia que estan molt d’acord amb la moció i que votaran a favor. 

vol aclarir que en cap moment estan parlant d’agressions a les dones sinó 
de sexisme i és vers els dos sexes.  

El Sr. Miralles li diu a la Sra. Martin-Moreno  que l’anima a votar a favor de la moció per 
què la justificació per abstenir-se, que aquesta és populista per què hi falta
prevencions i mesures de seguretat dintre de la moció, pensa que això sí que és populisme.

Puntualitza que no s’està aprovant un protocol de seguretat de la festa major sinó que 
s’està aprovant una moció que empeny a l’Ajuntament a fer un
sensibilització per la prevenció del sexisme i com que no és un protocol de seguretat de la 

se argumentant això, sí que és populisme. Afegeix que abstenir

31 

diu que el PP, el que vol, són unes festes lliures però de qualsevol 

Puntualitza que a les anterior festes va faltar seguretat i varies coses i va haver varies 
Ajuntament als mossos de Mataró inclús hi va haver un pare que va demanar 

a que per ser unes festes lliures en les que tothom  disfruti, que els diables no faltin 
al respecte a la gent catòlica del poble i no es torni a penjar una creu invertida a la façana 

hom demani que en aquestes festes es 
cuidi el sexisme, a la gent, que hi hagi un control de tots els que estan a les festes, que hi 
hagi suficient personal d’ambulàncies, de seguretat, de policia... que la gent de les colles 

persones per la seva ideologia, per què siguin catòlics o no i 

comenta que hi ha moltes actituds, que el jovent no sol percebre com a 
assetjament sexual i són contemplades com a normals, tolerades com un flirteig dins del 
context nocturn, i això es deu a aquesta mirada heteropatriarcal del dret de l’home sobre el 

Manifesta que  en un entorn de prevenció de les violències masclistes, els protocols contra 
la violència vers les dones en espais d'oci popular, contribueixen a visibilitzar-les i a 

ix que fins al present, a Vilassar de Dalt no s’han denunciat casos d’assetjament 
però fer que els joves siguin partícips 

d'una estratègia preventiva, fomentarà la implicació i els sembla una bona manera 

Puntualitza que en aquest context, van proposar un text per incloure en el programa de la 

ment estan parlant d’agressions a les dones sinó 

Moreno  que l’anima a votar a favor de la moció per 
se, que aquesta és populista per què hi falta tot un seguit de 

prevencions i mesures de seguretat dintre de la moció, pensa que això sí que és populisme. 

Puntualitza que no s’està aprovant un protocol de seguretat de la festa major sinó que 
s’està aprovant una moció que empeny a l’Ajuntament a fer una campanya de 
sensibilització per la prevenció del sexisme i com que no és un protocol de seguretat de la 

se argumentant això, sí que és populisme. Afegeix que abstenir-se 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

argumentant que els diables, és a dir una entitat que fa el qu
invertides i que la Sra. Àlvarez forma part d’aquesta associació, barrejar aquests dos fils 
argumentals per abstenir-
unanimitat, això si que es populisme.

Aclareix que el tema de la creu invertida s’havia comunicat al mossèn i tenien el seu 
consentiment i demana a la Sra. Martin

 

El Sr. Morales diu que ja s’ha debatut suficient i ha quedat clar el que expressa la  moció 
però com a membre del govern resp
què està molt be fer debat polític i que es parli de les coses però abonar
agafades amb pinces per desprestigiar el conjunt d’una festa o el conjunt de l’activitat 
d’una colla, és una línea vermella que com a mínim s’ha de respondre.

Manifesta que ell no és membre del diabòlics anònims i no ho ha estat mai però els 
Diabòlics Anònims tenen una trajectòria de bagatge d’activitat cívica i cultural a Vilassar 
de Dalt impecable i tant de bo hi hagués més vilassarencs tant implicats en el poble com la 
gent dels Diabòlics anònims i per tant el primer que s’ha de fer com a representants públics 
d’aquest consistori és agrair
que s’opini sobre la qüestió, ja ho va mencionar en el seu moment al ple, es va donar 
resposta, s’ha mencionat en escrits.... insisteix en que no cal reiterar el mateix per 
desprestigiar una colla que té una activitat i que el que s’ha de fer és agrair
fan voluntàriament, ja que ajuden a tenir un poble més viu.

Referent a les festes majors passades diu que hi havia seguretat, 9 agents de seguretat 
privada al recinte de la festa, 1 ambulància tota la nit visible a l
Puntualitza que les persones que estaven al lloc de la festa on li tocava estar, és a dir dintre 
de la carpa gaudint de la festa, tenia vigilància privada i hi podia acudir si tenia algun 
problema. Afegeix que si algú anava als lavabos habilitats legalment que est
metres de la festa, hi havia línea visual d
problema i ells no ho veien, hi podien acudir i si algú s
ambulància situada a l’entrada principal, visible a la que s

Puntualitza que no hi va haver cap trucada a mossos fins a les 5 de la matinada quan els 
fets que se’ns van informar als regidors, s
hagué sestat a la festa no hagués passat res. Li recomana a tothom qu
de Vilassar i la gaudeixi de forma cívica i saludable i després els casos que hi hagi i 
evidentment si es produeixen condemnar
policia local, els mossos estaven avisats, la seguretat a
la festa major d’abril en relació a altres anys, és que la conflictivitat es va reduir de forma 
exponencial, per tant segur que hi va haver problemes, per què sempre en grans 
concentracions de gent n’hi ha  però s
preses i que es van prenent i això es nota en dades per què s
conflictivitat. 

Insisteix en que el que no es pot fer i per que no es vol votar una moció que presenta la 
CUP és intentar desprestigiar una festa major on al darrera hi ha molta gent i que estan fent 
molt bona feina. 
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argumentant que els diables, és a dir una entitat que fa el que li sembla, penja creus 
invertides i que la Sra. Àlvarez forma part d’aquesta associació, barrejar aquests dos fils 

-se, i tractant-se d’una moció que es podria aprovar per 
unanimitat, això si que es populisme. 

de la creu invertida s’havia comunicat al mossèn i tenien el seu 
consentiment i demana a la Sra. Martin-Moreno que voti a favor. 

diu que ja s’ha debatut suficient i ha quedat clar el que expressa la  moció 
però com a membre del govern responsable de les festes majors, cal aclarir varies coses per 
què està molt be fer debat polític i que es parli de les coses però abonar
agafades amb pinces per desprestigiar el conjunt d’una festa o el conjunt de l’activitat 

s una línea vermella que com a mínim s’ha de respondre. 

Manifesta que ell no és membre del diabòlics anònims i no ho ha estat mai però els 
Diabòlics Anònims tenen una trajectòria de bagatge d’activitat cívica i cultural a Vilassar 

de bo hi hagués més vilassarencs tant implicats en el poble com la 
gent dels Diabòlics anònims i per tant el primer que s’ha de fer com a representants públics 
d’aquest consistori és agrair-los la tasca de voluntariat que fan i després està molt d’acord 

e s’opini sobre la qüestió, ja ho va mencionar en el seu moment al ple, es va donar 
resposta, s’ha mencionat en escrits.... insisteix en que no cal reiterar el mateix per 
desprestigiar una colla que té una activitat i que el que s’ha de fer és agrair
fan voluntàriament, ja que ajuden a tenir un poble més viu. 

Referent a les festes majors passades diu que hi havia seguretat, 9 agents de seguretat 
privada al recinte de la festa, 1 ambulància tota la nit visible a l

tza que les persones que estaven al lloc de la festa on li tocava estar, és a dir dintre 
de la carpa gaudint de la festa, tenia vigilància privada i hi podia acudir si tenia algun 
problema. Afegeix que si algú anava als lavabos habilitats legalment que est
metres de la festa, hi havia línea visual d’agents de seguretat privada i si hi havia algun 
problema i ells no ho veien, hi podien acudir i si algú s’havia fet mal hi havia una 

entrada principal, visible a la que s’hi podia acudir.

Puntualitza que no hi va haver cap trucada a mossos fins a les 5 de la matinada quan els 
ns van informar als regidors, s’havien produït hores abans i aclareix que si 

hagué sestat a la festa no hagués passat res. Li recomana a tothom que vagi a la festa major 
de Vilassar i la gaudeixi de forma cívica i saludable i després els casos que hi hagi i 
evidentment si es produeixen condemnar-les, cap mena de tolerància, hi havia servei de 
policia local, els mossos estaven avisats, la seguretat a les festes  hi és i el que va passar a 

abril en relació a altres anys, és que la conflictivitat es va reduir de forma 
exponencial, per tant segur que hi va haver problemes, per què sempre en grans 

hi ha  però s’estan atacant aquests problemes, hi ha mesures 
preses i que es van prenent i això es nota en dades per què s’ha anat reduint molt la 

Insisteix en que el que no es pot fer i per que no es vol votar una moció que presenta la 
prestigiar una festa major on al darrera hi ha molta gent i que estan fent 
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e li sembla, penja creus 
invertides i que la Sra. Àlvarez forma part d’aquesta associació, barrejar aquests dos fils 

se d’una moció que es podria aprovar per 

de la creu invertida s’havia comunicat al mossèn i tenien el seu 

diu que ja s’ha debatut suficient i ha quedat clar el que expressa la  moció 
onsable de les festes majors, cal aclarir varies coses per 

què està molt be fer debat polític i que es parli de les coses però abonar-se en certes coses 
agafades amb pinces per desprestigiar el conjunt d’una festa o el conjunt de l’activitat 

Manifesta que ell no és membre del diabòlics anònims i no ho ha estat mai però els 
Diabòlics Anònims tenen una trajectòria de bagatge d’activitat cívica i cultural a Vilassar 

de bo hi hagués més vilassarencs tant implicats en el poble com la 
gent dels Diabòlics anònims i per tant el primer que s’ha de fer com a representants públics 

los la tasca de voluntariat que fan i després està molt d’acord 
e s’opini sobre la qüestió, ja ho va mencionar en el seu moment al ple, es va donar 

resposta, s’ha mencionat en escrits.... insisteix en que no cal reiterar el mateix per 
desprestigiar una colla que té una activitat i que el que s’ha de fer és agrair-los la tasca que 

Referent a les festes majors passades diu que hi havia seguretat, 9 agents de seguretat 
privada al recinte de la festa, 1 ambulància tota la nit visible a l’entrada principal. 

tza que les persones que estaven al lloc de la festa on li tocava estar, és a dir dintre 
de la carpa gaudint de la festa, tenia vigilància privada i hi podia acudir si tenia algun 
problema. Afegeix que si algú anava als lavabos habilitats legalment que estaven a 30 

agents de seguretat privada i si hi havia algun 
havia fet mal hi havia una 

acudir. 

Puntualitza que no hi va haver cap trucada a mossos fins a les 5 de la matinada quan els 
hores abans i aclareix que si 

e vagi a la festa major 
de Vilassar i la gaudeixi de forma cívica i saludable i després els casos que hi hagi i 

les, cap mena de tolerància, hi havia servei de 
les festes  hi és i el que va passar a 

abril en relació a altres anys, és que la conflictivitat es va reduir de forma 
exponencial, per tant segur que hi va haver problemes, per què sempre en grans 

tan atacant aquests problemes, hi ha mesures 
ha anat reduint molt la 

Insisteix en que el que no es pot fer i per que no es vol votar una moció que presenta la 
prestigiar una festa major on al darrera hi ha molta gent i que estan fent 
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La Sra. Martín-Moreno diu que a la moció anterior ha votat a favor i era de la CUP i 
afegeix que ella no està criticant als diables sinó el que van fer els diables
puntual. Afegeix que potser els que van creuar la línea vermella van ser ells per què ella no 
els ha faltat al respecte en cap moment.

Puntualitza que no s’està  inventant que no hi havia seguretat, ja que les denuncies estan 
als mossos i que no està criticant les festes sinó que el que vol és que hi hagi unes festes 
amb condicions i no només amb això sinó amb tot i que tothom disfruti.

Insisteix en que s’abstindrà.

 

L’ alcalde sotmet la moció a votació i s
VILASSAR, CIU, CUP, i PSC i una abstenció de la regidora del PP.

 
 
 
 
7.- Moció de CIU, amb el suport del grup municipal del PP, per acordar auditar els 
comptes municipals i de l'empresa municipal Viserma SLU des del 2005 al 2015, 
ambdós inclosos. 
 
 
 
El secretari llegeix la moció la part expositiva de la qual diu:
 
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 

Moció presentada per: Convergència i Unió, amb el suport del grup municipal del PP.

Assumpte 

Moció de CIU, amb el suport del grup municipal del P
municipals i de l'empresa municipal Viserma, SLU des del 2005 al 2015, ambdós inclosos.
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 

 
Fa dies que el nom de Vilassar de Dalt, surt a diferents mitjans informatius com a part 
d’una suposada trama anomenada Termyca, en la qual s’hi veuen implicats diferents 
assessors i empreses auditores que han treballat en el nostre Ajuntament i més en concret 
en l’empresa pública municipal Viserma SLU.
 
La manera de fer dels implicats, segons el que han transcrit 
determinats serveis per aconseguir adjudicacions al marge de la supervisió dels secretaris i 
interventors, creant una estructura paral·lela en els ajuntaments mitjançant “societats 
municipals”. 
 
Viserma SLU, ha estat l’encarr
parts, de data 31/3/2008, de portar a terme projectes urbanístics tant importants com els 
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diu que a la moció anterior ha votat a favor i era de la CUP i 
afegeix que ella no està criticant als diables sinó el que van fer els diables
puntual. Afegeix que potser els que van creuar la línea vermella van ser ells per què ella no 
els ha faltat al respecte en cap moment. 

està  inventant que no hi havia seguretat, ja que les denuncies estan 
o està criticant les festes sinó que el que vol és que hi hagi unes festes 

amb condicions i no només amb això sinó amb tot i que tothom disfruti.

abstindrà. 

alcalde sotmet la moció a votació i s’aprova per 12 vots a favor dels regidor
VILASSAR, CIU, CUP, i PSC i una abstenció de la regidora del PP. 

Moció de CIU, amb el suport del grup municipal del PP, per acordar auditar els 
comptes municipals i de l'empresa municipal Viserma SLU des del 2005 al 2015, 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2016000127 

Convergència i Unió, amb el suport del grup municipal del PP.

, amb el suport del grup municipal del PP, per acordar auditar els comptes 
de l'empresa municipal Viserma, SLU des del 2005 al 2015, ambdós inclosos.

 

Fa dies que el nom de Vilassar de Dalt, surt a diferents mitjans informatius com a part 
nomenada Termyca, en la qual s’hi veuen implicats diferents 

assessors i empreses auditores que han treballat en el nostre Ajuntament i més en concret 
en l’empresa pública municipal Viserma SLU. 

La manera de fer dels implicats, segons el que han transcrit els mitjans, era externalitzar 
determinats serveis per aconseguir adjudicacions al marge de la supervisió dels secretaris i 
interventors, creant una estructura paral·lela en els ajuntaments mitjançant “societats 

Viserma SLU, ha estat l’encarregada mitjança el contracte programa, signat entre ambdues 
parts, de data 31/3/2008, de portar a terme projectes urbanístics tant importants com els 
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diu que a la moció anterior ha votat a favor i era de la CUP i 
afegeix que ella no està criticant als diables sinó el que van fer els diables aquell dia 
puntual. Afegeix que potser els que van creuar la línea vermella van ser ells per què ella no 

està  inventant que no hi havia seguretat, ja que les denuncies estan 
o està criticant les festes sinó que el que vol és que hi hagi unes festes 

 

aprova per 12 vots a favor dels regidors d’ARA 

Moció de CIU, amb el suport del grup municipal del PP, per acordar auditar els 
comptes municipals i de l'empresa municipal Viserma SLU des del 2005 al 2015, 

Convergència i Unió, amb el suport del grup municipal del PP. 

per acordar auditar els comptes 
de l'empresa municipal Viserma, SLU des del 2005 al 2015, ambdós inclosos. 

Fa dies que el nom de Vilassar de Dalt, surt a diferents mitjans informatius com a part 
nomenada Termyca, en la qual s’hi veuen implicats diferents 

assessors i empreses auditores que han treballat en el nostre Ajuntament i més en concret 

els mitjans, era externalitzar 
determinats serveis per aconseguir adjudicacions al marge de la supervisió dels secretaris i 
interventors, creant una estructura paral·lela en els ajuntaments mitjançant “societats 

egada mitjança el contracte programa, signat entre ambdues 
parts, de data 31/3/2008, de portar a terme projectes urbanístics tant importants com els 
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habitatges i equipaments de Can Manyer, Can Sabatés, Vidal i Barraquer, Camp de futbol, 
Mercat municipal i el Pla parcial 12 industrial, actualment inacabat i amb un retard de 10 
anys, les cases del Ravalet i altres de menor quantia, que en conjunt, han deixat un forat 
econòmic de 31,5 milions d’euros a l’erari municipal, sense comptar que en l’àmbit 
Ajuntament, s’ha requalificat la finca de Can Maians de sol agrícola a sol urbanitzables 
sense cap contraprestació a canvi pel municipi, a banda d’altres convenis i acords amb 
finques forestals i agrícoles per desenvolupar activitats de difícil encaix urbanístic. 
 
Cada vegada que es demana documentació de Viserma SLU, no es lliura, o es fa de manera 
incomplerta o esbiaixada, la darrera petició de la qual estem pendents que ens lliureu és de 
data 18/12/2013 RE-20130003509, i altres escrits de propietaris particulars,
recàlcul de les despeses del PP
complerta de l’expedient exposat al públic, el text refós definitiu del projecte 
d’urbanització, el detall de tots els serveis prestats, facturats, cobrat
factures de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a Viserma SLU per suport jurídic, suport 
tècnic, notificacions i altres, també els drets elèctrics de connexió de la urbanització, així 
com els Plecs de clàusules, adjudicacions, contractes
van intervenir, inclosos els projectes duplicats i els vials.
 
També recentment, s’ha realitzat una suposada “dació en Pagament” a una entitat bancària 
amb terrenys que inicialment no estaven subjectes a cap tipus d
qual cosa, entenem que ha estat una venda encoberta de sol públic, que s’hauria d’haver  
realitzat, en tot cas, mitjançà concurs públic de venda. 
 
Per últim, a Viserma SLU, se li ha concedit el servei de recollida de residus
una suposada “internalització de servei”, que no es tal, perquè inclou el benefici industrial i 
els costos empresarials que fan encarir el servei de prestació directa per l’Ajuntament.
 
Per últim, recordar que hi ha hagut altres pèrdues econòmi
indeguts de personal, per restitucions d’obres i infraccions urbanístiques, inversions 
fallides amb despeses de retracte, per projectes que no existien ni estaven previstos en el 
POUM, com el Crematori del Cementiri municipal, o paga
Manyer que en el seu conjunt, s’han de poder determinar i avaluar econòmicament i poder 
donar explicacions clares i transparent a les vilassarenques i vilassarenc, per això és 
imprescindible auditar els comptes municipals en aque
administrat correctament o hem estat una víctima més de la trama que s’ha publicitat 
aquests dies. Altres ajuntament com Mataró ja han pres mesures al respecte i s’han apressat 
a facilitar la transparència de les operacions
  
VIST L’EXPOSAT,  PROPOSEM AL PLE ELS SEGÜENTS ACORDS:

Primer – Realitzar de manera immediata i per un organisme oficial, una auditoria 
complerta des del 2005 al 2015 tant als comptes de l’Ajuntament com els de Viserma i els 
organismes autònoms.  
 
Segon – Comunicar aquest inici d’investigació d’aclariment de c
seu desenvolupament a la Fiscalia Anticorrupció i al Jutjat d’instrucció núm.1 del 
Vendrell, que porten el cas que ha sortit en els mitjans de comunicació.
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habitatges i equipaments de Can Manyer, Can Sabatés, Vidal i Barraquer, Camp de futbol, 
el Pla parcial 12 industrial, actualment inacabat i amb un retard de 10 

anys, les cases del Ravalet i altres de menor quantia, que en conjunt, han deixat un forat 
econòmic de 31,5 milions d’euros a l’erari municipal, sense comptar que en l’àmbit 

, s’ha requalificat la finca de Can Maians de sol agrícola a sol urbanitzables 
sense cap contraprestació a canvi pel municipi, a banda d’altres convenis i acords amb 
finques forestals i agrícoles per desenvolupar activitats de difícil encaix urbanístic. 

Cada vegada que es demana documentació de Viserma SLU, no es lliura, o es fa de manera 
incomplerta o esbiaixada, la darrera petició de la qual estem pendents que ens lliureu és de 

20130003509, i altres escrits de propietaris particulars,
recàlcul de les despeses del PP-12, de la qual encara teniu pendent de lliurar la còpia 
complerta de l’expedient exposat al públic, el text refós definitiu del projecte 
d’urbanització, el detall de tots els serveis prestats, facturats, cobrats i/o pendents de les 
factures de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a Viserma SLU per suport jurídic, suport 
tècnic, notificacions i altres, també els drets elèctrics de connexió de la urbanització, així 
com els Plecs de clàusules, adjudicacions, contractes i certificacions de les empreses que hi 
van intervenir, inclosos els projectes duplicats i els vials. 

També recentment, s’ha realitzat una suposada “dació en Pagament” a una entitat bancària 
amb terrenys que inicialment no estaven subjectes a cap tipus d’hipoteca de l’entitat, per la 
qual cosa, entenem que ha estat una venda encoberta de sol públic, que s’hauria d’haver  
realitzat, en tot cas, mitjançà concurs públic de venda.  

Per últim, a Viserma SLU, se li ha concedit el servei de recollida de residus
una suposada “internalització de servei”, que no es tal, perquè inclou el benefici industrial i 
els costos empresarials que fan encarir el servei de prestació directa per l’Ajuntament.

Per últim, recordar que hi ha hagut altres pèrdues econòmiques per acomiadaments 
indeguts de personal, per restitucions d’obres i infraccions urbanístiques, inversions 
fallides amb despeses de retracte, per projectes que no existien ni estaven previstos en el 
POUM, com el Crematori del Cementiri municipal, o pagament de sobre costos a Can 
Manyer que en el seu conjunt, s’han de poder determinar i avaluar econòmicament i poder 
donar explicacions clares i transparent a les vilassarenques i vilassarenc, per això és 
imprescindible auditar els comptes municipals en aquests darrers anys i saber si s’ha 
administrat correctament o hem estat una víctima més de la trama que s’ha publicitat 
aquests dies. Altres ajuntament com Mataró ja han pres mesures al respecte i s’han apressat 
a facilitar la transparència de les operacions i els comptes . Per això,  

VIST L’EXPOSAT,  PROPOSEM AL PLE ELS SEGÜENTS ACORDS:

Realitzar de manera immediata i per un organisme oficial, una auditoria 
complerta des del 2005 al 2015 tant als comptes de l’Ajuntament com els de Viserma i els 

Comunicar aquest inici d’investigació d’aclariment de comptes i transparència i el 
seu desenvolupament a la Fiscalia Anticorrupció i al Jutjat d’instrucció núm.1 del 
Vendrell, que porten el cas que ha sortit en els mitjans de comunicació. 
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habitatges i equipaments de Can Manyer, Can Sabatés, Vidal i Barraquer, Camp de futbol, 
el Pla parcial 12 industrial, actualment inacabat i amb un retard de 10 

anys, les cases del Ravalet i altres de menor quantia, que en conjunt, han deixat un forat 
econòmic de 31,5 milions d’euros a l’erari municipal, sense comptar que en l’àmbit 

, s’ha requalificat la finca de Can Maians de sol agrícola a sol urbanitzables 
sense cap contraprestació a canvi pel municipi, a banda d’altres convenis i acords amb 
finques forestals i agrícoles per desenvolupar activitats de difícil encaix urbanístic.  

Cada vegada que es demana documentació de Viserma SLU, no es lliura, o es fa de manera 
incomplerta o esbiaixada, la darrera petició de la qual estem pendents que ens lliureu és de 

20130003509, i altres escrits de propietaris particulars,  referent al 
12, de la qual encara teniu pendent de lliurar la còpia 

complerta de l’expedient exposat al públic, el text refós definitiu del projecte 
s i/o pendents de les 

factures de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a Viserma SLU per suport jurídic, suport 
tècnic, notificacions i altres, també els drets elèctrics de connexió de la urbanització, així 

i certificacions de les empreses que hi 

També recentment, s’ha realitzat una suposada “dació en Pagament” a una entitat bancària 
’hipoteca de l’entitat, per la 

qual cosa, entenem que ha estat una venda encoberta de sol públic, que s’hauria d’haver  

Per últim, a Viserma SLU, se li ha concedit el servei de recollida de residus, també amb 
una suposada “internalització de servei”, que no es tal, perquè inclou el benefici industrial i 
els costos empresarials que fan encarir el servei de prestació directa per l’Ajuntament. 

ques per acomiadaments 
indeguts de personal, per restitucions d’obres i infraccions urbanístiques, inversions 
fallides amb despeses de retracte, per projectes que no existien ni estaven previstos en el 

ment de sobre costos a Can 
Manyer que en el seu conjunt, s’han de poder determinar i avaluar econòmicament i poder 
donar explicacions clares i transparent a les vilassarenques i vilassarenc, per això és 

sts darrers anys i saber si s’ha 
administrat correctament o hem estat una víctima més de la trama que s’ha publicitat 
aquests dies. Altres ajuntament com Mataró ja han pres mesures al respecte i s’han apressat 

VIST L’EXPOSAT,  PROPOSEM AL PLE ELS SEGÜENTS ACORDS: 

Realitzar de manera immediata i per un organisme oficial, una auditoria 
complerta des del 2005 al 2015 tant als comptes de l’Ajuntament com els de Viserma i els 

omptes i transparència i el 
seu desenvolupament a la Fiscalia Anticorrupció i al Jutjat d’instrucció núm.1 del 
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El Sr. Cusidó a continuació llegeix l’exposició de motius, ja que diu q
que no ho entendrà. 
 

“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

 
Fa dies que el nom de Vilassar de Dalt, surt a diferents mitjans informatius com a part 
d’una suposada trama anomenada Termyca, en la qual s’hi veuen implicats diferents 
assessors i empreses auditores que han treballat en el nostre Ajuntament i més en concret 
en l’empresa pública municipal Viserma SLU.
 
La manera de fer dels implicats, segons el que han transcrit els mitjans, era externalitzar 
determinats serveis per aconseguir adjudicacions 
interventors, creant una estructura paral·lela en els ajuntaments mitjançant “societats 
municipals”. 
 
Viserma SLU, ha estat l’encarregada mitjança el contracte programa, signat entre ambdues 
parts, de data 31/3/2008, de portar a terme projectes urbanístics tant importants com els 
habitatges i equipaments de Can Manyer, Can Sabatés, Vidal i Barraquer, Camp de futbol, 
Mercat municipal i el Pla parcial 12 industrial, actualment inacabat i amb un retard de 10 
anys, les cases del Ravalet i altres de menor quantia, que en conjunt, han deixat un forat 
econòmic de 31,5 milions d’euros a l’erari municipal, sense comptar que en l’àmbit 
Ajuntament, s’ha requalificat la finca de Can Maians de sol agrícola a sol urbanitzables 
sense cap contraprestació a canvi pel municipi, a banda d’altres convenis i acords amb 
finques forestals i agrícoles per desenvolupar activitats de difícil encaix urbanístic. 
 
Cada vegada que es demana documentació de Viserma SLU, no es lliura, o es fa de 
incomplerta o esbiaixada, la darrera petició de la qual estem pendents que ens lliureu és de 
data 18/12/2013 RE-20130003509, i altres escrits de propietaris particulars,  referent al 
recàlcul de les despeses del PP
complerta de l’expedient exposat al públic, el text refós definitiu del projecte 
d’urbanització, el detall de tots els serveis prestats, facturats, cobrats i/o pendents de les 
factures de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a Viserma SLU
tècnic, notificacions i altres, també els drets elèctrics de connexió de la urbanització, així 
com els Plecs de clàusules, adjudicacions, contractes i certificacions de les empreses que hi 
van intervenir, inclosos els projectes 
 
També recentment, s’ha realitzat una suposada “dació en Pagament” a una entitat bancària 
amb terrenys que inicialment no estaven subjectes a cap tipus d’hipoteca de l’entitat, per la 
qual cosa, entenem que ha estat una venda encober
realitzat, en tot cas, mitjançà concurs públic de venda. 
 
Per últim, a Viserma SLU, se li ha concedit el servei de recollida de residus, també amb 
una suposada “internalització de servei”, que no es tal, perquè incl
els costos empresarials que fan encarir el servei de prestació directa per l’Ajuntament.
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

a continuació llegeix l’exposició de motius, ja que diu que sinó hi haurà gent 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 

Fa dies que el nom de Vilassar de Dalt, surt a diferents mitjans informatius com a part 
d’una suposada trama anomenada Termyca, en la qual s’hi veuen implicats diferents 

auditores que han treballat en el nostre Ajuntament i més en concret 
en l’empresa pública municipal Viserma SLU. 

La manera de fer dels implicats, segons el que han transcrit els mitjans, era externalitzar 
determinats serveis per aconseguir adjudicacions al marge de la supervisió dels secretaris i 
interventors, creant una estructura paral·lela en els ajuntaments mitjançant “societats 

Viserma SLU, ha estat l’encarregada mitjança el contracte programa, signat entre ambdues 
008, de portar a terme projectes urbanístics tant importants com els 

habitatges i equipaments de Can Manyer, Can Sabatés, Vidal i Barraquer, Camp de futbol, 
Mercat municipal i el Pla parcial 12 industrial, actualment inacabat i amb un retard de 10 

s cases del Ravalet i altres de menor quantia, que en conjunt, han deixat un forat 
econòmic de 31,5 milions d’euros a l’erari municipal, sense comptar que en l’àmbit 
Ajuntament, s’ha requalificat la finca de Can Maians de sol agrícola a sol urbanitzables 
ense cap contraprestació a canvi pel municipi, a banda d’altres convenis i acords amb 

finques forestals i agrícoles per desenvolupar activitats de difícil encaix urbanístic. 

Cada vegada que es demana documentació de Viserma SLU, no es lliura, o es fa de 
incomplerta o esbiaixada, la darrera petició de la qual estem pendents que ens lliureu és de 

20130003509, i altres escrits de propietaris particulars,  referent al 
recàlcul de les despeses del PP-12, de la qual encara teniu pendent de lliurar la còpia 
complerta de l’expedient exposat al públic, el text refós definitiu del projecte 
d’urbanització, el detall de tots els serveis prestats, facturats, cobrats i/o pendents de les 
factures de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt a Viserma SLU per suport jurídic, suport 
tècnic, notificacions i altres, també els drets elèctrics de connexió de la urbanització, així 
com els Plecs de clàusules, adjudicacions, contractes i certificacions de les empreses que hi 
van intervenir, inclosos els projectes duplicats i els vials. 

També recentment, s’ha realitzat una suposada “dació en Pagament” a una entitat bancària 
amb terrenys que inicialment no estaven subjectes a cap tipus d’hipoteca de l’entitat, per la 
qual cosa, entenem que ha estat una venda encoberta de sol públic, que s’hauria d’haver  
realitzat, en tot cas, mitjançà concurs públic de venda.  

Per últim, a Viserma SLU, se li ha concedit el servei de recollida de residus, també amb 
una suposada “internalització de servei”, que no es tal, perquè inclou el benefici industrial i 
els costos empresarials que fan encarir el servei de prestació directa per l’Ajuntament.
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ue sinó hi haurà gent 

Fa dies que el nom de Vilassar de Dalt, surt a diferents mitjans informatius com a part 
d’una suposada trama anomenada Termyca, en la qual s’hi veuen implicats diferents 

auditores que han treballat en el nostre Ajuntament i més en concret 

La manera de fer dels implicats, segons el que han transcrit els mitjans, era externalitzar 
al marge de la supervisió dels secretaris i 

interventors, creant una estructura paral·lela en els ajuntaments mitjançant “societats 

Viserma SLU, ha estat l’encarregada mitjança el contracte programa, signat entre ambdues 
008, de portar a terme projectes urbanístics tant importants com els 

habitatges i equipaments de Can Manyer, Can Sabatés, Vidal i Barraquer, Camp de futbol, 
Mercat municipal i el Pla parcial 12 industrial, actualment inacabat i amb un retard de 10 

s cases del Ravalet i altres de menor quantia, que en conjunt, han deixat un forat 
econòmic de 31,5 milions d’euros a l’erari municipal, sense comptar que en l’àmbit 
Ajuntament, s’ha requalificat la finca de Can Maians de sol agrícola a sol urbanitzables 
ense cap contraprestació a canvi pel municipi, a banda d’altres convenis i acords amb 

finques forestals i agrícoles per desenvolupar activitats de difícil encaix urbanístic.  

Cada vegada que es demana documentació de Viserma SLU, no es lliura, o es fa de manera 
incomplerta o esbiaixada, la darrera petició de la qual estem pendents que ens lliureu és de 

20130003509, i altres escrits de propietaris particulars,  referent al 
t de lliurar la còpia 

complerta de l’expedient exposat al públic, el text refós definitiu del projecte 
d’urbanització, el detall de tots els serveis prestats, facturats, cobrats i/o pendents de les 

per suport jurídic, suport 
tècnic, notificacions i altres, també els drets elèctrics de connexió de la urbanització, així 
com els Plecs de clàusules, adjudicacions, contractes i certificacions de les empreses que hi 

També recentment, s’ha realitzat una suposada “dació en Pagament” a una entitat bancària 
amb terrenys que inicialment no estaven subjectes a cap tipus d’hipoteca de l’entitat, per la 

ta de sol públic, que s’hauria d’haver  

Per últim, a Viserma SLU, se li ha concedit el servei de recollida de residus, també amb 
ou el benefici industrial i 

els costos empresarials que fan encarir el servei de prestació directa per l’Ajuntament. 
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Per últim, recordar que hi ha hagut altres pèrdues econòmiques per acomiadaments 
indeguts de personal, per restitucions d’obres i infracci
fallides amb despeses de retracte, per projectes que no existien ni estaven previstos en el 
POUM, com el Crematori del Cementiri municipal, o pagament de sobre costos a Can 
Manyer que en el seu conjunt, s’han de poder determin
donar explicacions clares i transparent a les vilassarenques i vilassarenc, per això és 
imprescindible auditar els comptes municipals en aquests darrers anys i saber si s’ha 
administrat correctament o hem estat una víctim
aquests dies. Altres ajuntament com Mataró ja han pres mesures al respecte i s’han apressat 
a facilitar la transparència de les operacions i els comptes.”
 
 

A continuació diu que vol introduir una modificació a la prop
primer on diu els anys 2005 al 2015 ampliar la data i posar dels anys 2000 a 2016 ja que 
l’empresa Viserma SLU es va constituir en data de 24 d’abril de 2000 i ja en aquesta data 
de creació hi havia l’assessor de l’alcalde de llav
als mitjans de comunicació i  posteriorment l’empresa auditora de l’inici que també ha 
sortit a la premsa com empresa inicial.

Manifesta que és important saber si la vinculació 
ha mantingut durant tots aquests anys amb els assessors i empreses auditores que han sortit 
a la premsa té alguna implicació amb algun tipus de modus operandi 
està bé correcta. 

Afegeix que també per la tranquil·litat de les regidor
que han estat assessorats en aquests 16 anys.

Per últim afegeix que tenen dret a saber si aquest forat econòmic de 31,5 milions d’euros 
que va tenir el seu punt exponencial més alt fa un parell d’exercicis, es va pro
mala gestió o per altres motius que es desconeixen.

Comenta que la gent que any rera any paga els seus impostos i les apujades brutals que 
s’estan practicant darrerament, tenen dret a saber que tot s’ha fet bé i si no a demanar 
responsabilitats a qui toqui.

Per tot això demana a tots els grups municipals el vot favorable a la moció i que l’auditoria 
es porti a terme amb l’assessorament del jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell que 
instrueix el cas  Tèrmica, ja que ara  és el 
si algú no ha obrat de manera correcta es pugui esbrinar.

 

La Sra. Martín-Moreno diu que el Partit Popular exposa l’auditoria externa per què ja ho 
portava al seu programa electoral

Manifesta que al debat qu
l’alcalde si faria una auditoria externa si sortia elegit alcalde i que la contesta va ser que no.

Li pregunta a l’alcalde per què no vol fer una auditoria externa per què la gent sàpiga tots 
els comptes i quina por té. 

Puntualitza que el PP és l’unic grup polític que no està dintre del consell d’administració 
de Viserma. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Per últim, recordar que hi ha hagut altres pèrdues econòmiques per acomiadaments 
indeguts de personal, per restitucions d’obres i infraccions urbanístiques, inversions 
fallides amb despeses de retracte, per projectes que no existien ni estaven previstos en el 
POUM, com el Crematori del Cementiri municipal, o pagament de sobre costos a Can 
Manyer que en el seu conjunt, s’han de poder determinar i avaluar econòmicament i poder 
donar explicacions clares i transparent a les vilassarenques i vilassarenc, per això és 
imprescindible auditar els comptes municipals en aquests darrers anys i saber si s’ha 
administrat correctament o hem estat una víctima més de la trama que s’ha publicitat 
aquests dies. Altres ajuntament com Mataró ja han pres mesures al respecte i s’han apressat 
a facilitar la transparència de les operacions i els comptes.” 

A continuació diu que vol introduir una modificació a la proposta d’acord i en el punt 
primer on diu els anys 2005 al 2015 ampliar la data i posar dels anys 2000 a 2016 ja que 
l’empresa Viserma SLU es va constituir en data de 24 d’abril de 2000 i ja en aquesta data 
de creació hi havia l’assessor de l’alcalde de llavors, el tècnic que ha aparegut recentment 
als mitjans de comunicació i  posteriorment l’empresa auditora de l’inici que també ha 
sortit a la premsa com empresa inicial. 

Manifesta que és important saber si la vinculació de l’ajuntament de Vilassar de D
ha mantingut durant tots aquests anys amb els assessors i empreses auditores que han sortit 
a la premsa té alguna implicació amb algun tipus de modus operandi o pel contrari si tot 

Afegeix que també per la tranquil·litat de les regidores i regidors, consellers i conselleres 
que han estat assessorats en aquests 16 anys. 

Per últim afegeix que tenen dret a saber si aquest forat econòmic de 31,5 milions d’euros 
que va tenir el seu punt exponencial més alt fa un parell d’exercicis, es va pro
mala gestió o per altres motius que es desconeixen. 

Comenta que la gent que any rera any paga els seus impostos i les apujades brutals que 
s’estan practicant darrerament, tenen dret a saber que tot s’ha fet bé i si no a demanar 
responsabilitats a qui toqui. 

Per tot això demana a tots els grups municipals el vot favorable a la moció i que l’auditoria 
es porti a terme amb l’assessorament del jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell que 
instrueix el cas  Tèrmica, ja que ara  és el moment de fer net de les comptes clares i de que 
si algú no ha obrat de manera correcta es pugui esbrinar. 

Moreno diu que el Partit Popular exposa l’auditoria externa per què ja ho 
portava al seu programa electoral 

Manifesta que al debat que hi va haver abans de les eleccions ella li va preguntar a 
l’alcalde si faria una auditoria externa si sortia elegit alcalde i que la contesta va ser que no.

Li pregunta a l’alcalde per què no vol fer una auditoria externa per què la gent sàpiga tots 
 

Puntualitza que el PP és l’unic grup polític que no està dintre del consell d’administració 
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Per últim, recordar que hi ha hagut altres pèrdues econòmiques per acomiadaments 
ons urbanístiques, inversions 

fallides amb despeses de retracte, per projectes que no existien ni estaven previstos en el 
POUM, com el Crematori del Cementiri municipal, o pagament de sobre costos a Can 

ar i avaluar econòmicament i poder 
donar explicacions clares i transparent a les vilassarenques i vilassarenc, per això és 
imprescindible auditar els comptes municipals en aquests darrers anys i saber si s’ha 

a més de la trama que s’ha publicitat 
aquests dies. Altres ajuntament com Mataró ja han pres mesures al respecte i s’han apressat 

osta d’acord i en el punt 
primer on diu els anys 2005 al 2015 ampliar la data i posar dels anys 2000 a 2016 ja que 
l’empresa Viserma SLU es va constituir en data de 24 d’abril de 2000 i ja en aquesta data 

ors, el tècnic que ha aparegut recentment 
als mitjans de comunicació i  posteriorment l’empresa auditora de l’inici que també ha 

de l’ajuntament de Vilassar de Dalt que 
ha mantingut durant tots aquests anys amb els assessors i empreses auditores que han sortit 

o pel contrari si tot 

es i regidors, consellers i conselleres 

Per últim afegeix que tenen dret a saber si aquest forat econòmic de 31,5 milions d’euros 
que va tenir el seu punt exponencial més alt fa un parell d’exercicis, es va produir per una 

Comenta que la gent que any rera any paga els seus impostos i les apujades brutals que 
s’estan practicant darrerament, tenen dret a saber que tot s’ha fet bé i si no a demanar 

Per tot això demana a tots els grups municipals el vot favorable a la moció i que l’auditoria 
es porti a terme amb l’assessorament del jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell que 

moment de fer net de les comptes clares i de que 

Moreno diu que el Partit Popular exposa l’auditoria externa per què ja ho 

e hi va haver abans de les eleccions ella li va preguntar a 
l’alcalde si faria una auditoria externa si sortia elegit alcalde i que la contesta va ser que no. 

Li pregunta a l’alcalde per què no vol fer una auditoria externa per què la gent sàpiga tots 

Puntualitza que el PP és l’unic grup polític que no està dintre del consell d’administració 
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L’alcalde diu que no hi ha cap por i que en qualsevol cas s’ha de donar curs al que es va 
aprovar al juliol  que comportava una
val la pena deixar la posició per escrit, i  avui n’és un llegeix la postura del govern vers 
aquest tema que diu el següent:

 
El grup municipal de CiU, de la mà del seu portaveu, el Sr. Joan Alfons Cusi
una moció d’urgència, que el grup del govern ha acceptat a tràmit (podent no fer
Sra. Gemma Martín-Moreno
ser presentada (dijous 21 de juliol, en Comissió Informativa), immedia
presentar-la conjuntament amb CiU. Tot un exemple de rigor. 
 
En resum, la dreta política del consistori vilassarenc presenta conjuntament una moció que 
parla de l’operació Termyca, de les intervencions de la Guàrdia Civil en diferents 
ajuntaments catalans, fonamentalment governats en el seu moment per CiU, i espanyols, 
governats bàsicament pel PP. La moció presenta un conjunt de dades econòmiques 
desordenades en un còctel de despropòsits conceptuals orientat a generar desconfiança 
respecte de la professionalitat dels tècnics municipals i la gestió política d’aquest govern i 
de l’anterior (2011-2015). Ens trobem davant una proposta clarament oportunista amb 
afany manipulador, presentada a última hora quan hi havia temps més que suficient per
ho seguint els tràmits normals. 
 
En funció d’aquesta prèvia, la posició del govern sobre la moció és la següent:
 
Primer, que humanament parlant entenem la profunda decepció del Sr. Joan Alfons Cusidó 
i de la Sra. Gema Martín-Moreno
d’avui cap requeriment d’informació per part del jutjat d’instrucció nº 1 del Vendrell, ni 
cap visita del cos de la Guàrdia Civil, en relació a la investigació en curs esmentada en la 
moció. Informar-los de passada, que segons conversa d’aquest qui parla amb un 
comandament de Mossos d’Esquadra, no és de rebut pensar que Vilassar no hagi estat 
investigat, o que en la investigació en curs resulti que s’hagi obviat Vilassar per no se sap 
quins motius. 
   
Segon, per lògica derivada, entenem que el conjunt del grup municipal de Vilassar té un 
històric de gestió legalment correcta
gestioni ara és matèria políticament opinable, però és de jutjat de guàrdia 
al gat amb l’ànim d’embolicar l’honorabilitat d’aquest consistori sense aportar ni una sola 
prova en aquesta línia. I és doblement reprobable aquesta intenció per part dels grups 
signants de la moció. Perquè, d’una banda, CiU i l’antiga CE
destacats d’aquest consistori, fins al punt de CiU formà part del govern en el mandat 2007
2011. I és evident que els grups de CiU, CEV i el mateix PP varen ser membres del 
Consell d’Administració de Viserma des del moment de la seva cr
en van marxar tot abandonant les seves responsabilitats públiques. Tinguem present que 
CiU, a més, ostentà la vicepresidència del Consell d’Administració de Viserma durant el 
període 2007-2011 periode d’expansió d’Efial
Joan Alfons Cusidó faci com que de tot plegat ell no en tenia ni idea. La situació ens 
genera estupefacció, fins al punt que se’ns acut preguntar al Sr. Cusidó si comparteix la 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

L’alcalde diu que no hi ha cap por i que en qualsevol cas s’ha de donar curs al que es va 
aprovar al juliol  que comportava una audiència ciutadana i com que hi ha moments que 
val la pena deixar la posició per escrit, i  avui n’és un llegeix la postura del govern vers 
aquest tema que diu el següent: 

El grup municipal de CiU, de la mà del seu portaveu, el Sr. Joan Alfons Cusi
una moció d’urgència, que el grup del govern ha acceptat a tràmit (podent no fer

Moreno, portaveu del PP, sense ni haver-se-la llegit en el moment de 
ser presentada (dijous 21 de juliol, en Comissió Informativa), immedia

la conjuntament amb CiU. Tot un exemple de rigor.  

En resum, la dreta política del consistori vilassarenc presenta conjuntament una moció que 
parla de l’operació Termyca, de les intervencions de la Guàrdia Civil en diferents 

ntaments catalans, fonamentalment governats en el seu moment per CiU, i espanyols, 
governats bàsicament pel PP. La moció presenta un conjunt de dades econòmiques 
desordenades en un còctel de despropòsits conceptuals orientat a generar desconfiança 

de la professionalitat dels tècnics municipals i la gestió política d’aquest govern i 
2015). Ens trobem davant una proposta clarament oportunista amb 

afany manipulador, presentada a última hora quan hi havia temps més que suficient per
ho seguint els tràmits normals.  

En funció d’aquesta prèvia, la posició del govern sobre la moció és la següent:

Primer, que humanament parlant entenem la profunda decepció del Sr. Joan Alfons Cusidó 
Moreno pel fet que l’Ajuntament de Vilassar no ha rebut a data 

d’avui cap requeriment d’informació per part del jutjat d’instrucció nº 1 del Vendrell, ni 
cap visita del cos de la Guàrdia Civil, en relació a la investigació en curs esmentada en la 

los de passada, que segons conversa d’aquest qui parla amb un 
comandament de Mossos d’Esquadra, no és de rebut pensar que Vilassar no hagi estat 
investigat, o que en la investigació en curs resulti que s’hagi obviat Vilassar per no se sap 

Segon, per lògica derivada, entenem que el conjunt del grup municipal de Vilassar té un 
legalment correcta. Com s’hagi gestionat en èpoques pretèrites o com es 

gestioni ara és matèria políticament opinable, però és de jutjat de guàrdia 
al gat amb l’ànim d’embolicar l’honorabilitat d’aquest consistori sense aportar ni una sola 
prova en aquesta línia. I és doblement reprobable aquesta intenció per part dels grups 
signants de la moció. Perquè, d’una banda, CiU i l’antiga CEV varen ser membres 
destacats d’aquest consistori, fins al punt de CiU formà part del govern en el mandat 2007
2011. I és evident que els grups de CiU, CEV i el mateix PP varen ser membres del 
Consell d’Administració de Viserma des del moment de la seva creació fins el 2012, quan 
en van marxar tot abandonant les seves responsabilitats públiques. Tinguem present que 
CiU, a més, ostentà la vicepresidència del Consell d’Administració de Viserma durant el 

periode d’expansió d’Efial. Amb tot aquest historial sobta que el Sr. 
Joan Alfons Cusidó faci com que de tot plegat ell no en tenia ni idea. La situació ens 
genera estupefacció, fins al punt que se’ns acut preguntar al Sr. Cusidó si comparteix la 
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L’alcalde diu que no hi ha cap por i que en qualsevol cas s’ha de donar curs al que es va 
audiència ciutadana i com que hi ha moments que 

val la pena deixar la posició per escrit, i  avui n’és un llegeix la postura del govern vers 

El grup municipal de CiU, de la mà del seu portaveu, el Sr. Joan Alfons Cusidó, ens brinda 
una moció d’urgència, que el grup del govern ha acceptat a tràmit (podent no fer-ho). La 

la llegit en el moment de 
ser presentada (dijous 21 de juliol, en Comissió Informativa), immediatament demanà de 

En resum, la dreta política del consistori vilassarenc presenta conjuntament una moció que 
parla de l’operació Termyca, de les intervencions de la Guàrdia Civil en diferents 

ntaments catalans, fonamentalment governats en el seu moment per CiU, i espanyols, 
governats bàsicament pel PP. La moció presenta un conjunt de dades econòmiques 
desordenades en un còctel de despropòsits conceptuals orientat a generar desconfiança 

de la professionalitat dels tècnics municipals i la gestió política d’aquest govern i 
2015). Ens trobem davant una proposta clarament oportunista amb 

afany manipulador, presentada a última hora quan hi havia temps més que suficient per fer-

En funció d’aquesta prèvia, la posició del govern sobre la moció és la següent: 

Primer, que humanament parlant entenem la profunda decepció del Sr. Joan Alfons Cusidó 
pel fet que l’Ajuntament de Vilassar no ha rebut a data 

d’avui cap requeriment d’informació per part del jutjat d’instrucció nº 1 del Vendrell, ni 
cap visita del cos de la Guàrdia Civil, en relació a la investigació en curs esmentada en la 

los de passada, que segons conversa d’aquest qui parla amb un 
comandament de Mossos d’Esquadra, no és de rebut pensar que Vilassar no hagi estat 
investigat, o que en la investigació en curs resulti que s’hagi obviat Vilassar per no se sap 

Segon, per lògica derivada, entenem que el conjunt del grup municipal de Vilassar té un 
. Com s’hagi gestionat en èpoques pretèrites o com es 

gestioni ara és matèria políticament opinable, però és de jutjat de guàrdia buscar tres peus 
al gat amb l’ànim d’embolicar l’honorabilitat d’aquest consistori sense aportar ni una sola 
prova en aquesta línia. I és doblement reprobable aquesta intenció per part dels grups 

V varen ser membres 
destacats d’aquest consistori, fins al punt de CiU formà part del govern en el mandat 2007-
2011. I és evident que els grups de CiU, CEV i el mateix PP varen ser membres del 

eació fins el 2012, quan 
en van marxar tot abandonant les seves responsabilitats públiques. Tinguem present que 
CiU, a més, ostentà la vicepresidència del Consell d’Administració de Viserma durant el 

uest historial sobta que el Sr. 
Joan Alfons Cusidó faci com que de tot plegat ell no en tenia ni idea. La situació ens 
genera estupefacció, fins al punt que se’ns acut preguntar al Sr. Cusidó si comparteix la 
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posició del seu partit, el Partit Demòcrata de 
Termyca, que tant l’ha perjudicat, com una estratègia jurídico
Igualment, dir-li que ens fa una gràcia tremenda que vostè, membre d’un partit 
independentista, es dediqui a demanar a aques
aparells de l’Estat sobre no se sap ben bé què.
 
Tercer, si fos el cas que ens requerissin informació en algun moment de la història, dir
que la nostra tranquil·litat és absoluta i que la proporcionaríem per
fer-ho. Dir-los que tenim tota la informació disponible; que per a major seguretat aquest 
alcalde, el passat 7 de juliol, ordenà un informe a secretaria i intervenció sobre la 
facturació de la consultora EFIAL en el període immediata
2015, ja que aquesta consultora deixà de treballar per a aquest consistori amb l’entrada del 
nou govern. Tota aquesta informació estarà disponible, com ho estaran, publicades en la 
WEB de transparència, totes les actes del Cons
començar des del període comprès entre 2007 fins ara. En parlem tot el que vulguin. Això 
sí, no admetrem intervencions subreptícies de col·laboració en res tèrbol ni inventat, i 
avisem que si això es produeix, actuarem l
contemporitzarem amb les males intencions.
  
Quart, no aprofitin les mocions per marejar amb números. Ni tensionin les matemàtiques. 
El relativisme no val per a res, però menys per a les sumes i les restes. També la nostra 
història es composa de fets empírics. Alguns de molt significatius són: l’auditoria general 
de Viserma realitzada el 2011, el concurs de creditors i el conveni de viabilitat el 2013. 
L’empresa municipal ha estat sota un control exhaustiu: polític, tècnic i 
judicials. L’auto judicial de 28 de maig de 2013 declara el concurs fortuït i exonera de 
responsabilitat el Consell d’Administració del període marcat per la crisi. L’empresa audita 
els seus comptes anualment. Fins aquí, els fets i avui 
anualment, per obligació legal.
 
Cinquè, la moció llista per enéssima vegada un conjunt de quantitats 
inventades- i suposades pràctiques reprobables destinades a generar una imatge de 
desgovern i malbaratament de recursos públics. Es contesten totes aquestes dades en un 
document diferent a aquest i per un altre motiu d’això que ara ens ocupa. Ara bé, si la mare 
de tots els ous de bona part de l’oposició ha estat el deute municipal, i si les intervencions 
del Sr. Cusidó i la Sra. Mar
caiguessin de cop les 7 plagues bíbliques sobre Vilassar, ens agradaria que ens donessin 
una explicació racional de com és possible que tot sigui tan terrible i alhora que, en 
d’endeutament, aquest consistori se situï ara en 13,7 milions, 10,8 milions menys des de 31 
de desembre de 2015. 17,3 milions menys respecte del deute global consolidat 
(Ajuntament, Viserma, organismes autònoms) de l’any 2012. Dit d’una altra maner
s’explica, si la nostra gestió pública ha estat tan nefasta, que en quatre anys aquest 
consistori hagi reduït el seu deute en més de la meitat? Sàpiguen vostès que actualment 
estem en una ràtio d’endeutament del 138, i que a 31 de desembre de 2016, 
situar-nos en el 120. Conclusió: el 2017 aquest ajuntament arribarà al 110 legal, un any 
abans de les nostres previsions inicials. Sense disputa, estarem tècnicament sanejats. 
Continuarem baixant l’endeutament durant tot el mandat fins el 20
pulmó: en aquests moments la Generalitat encara ens deu 873.203, 47
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posició del seu partit, el Partit Demòcrata de Catalunya, el qual tipifica l’operació 
Termyca, que tant l’ha perjudicat, com una estratègia jurídico-mediàtica contra el “procés”. 

li que ens fa una gràcia tremenda que vostè, membre d’un partit 
independentista, es dediqui a demanar a aquest consistori que corri a col·laborar amb els 
aparells de l’Estat sobre no se sap ben bé què. 

Tercer, si fos el cas que ens requerissin informació en algun moment de la història, dir
que la nostra tranquil·litat és absoluta i que la proporcionaríem perquè és el nostre deure 

los que tenim tota la informació disponible; que per a major seguretat aquest 
alcalde, el passat 7 de juliol, ordenà un informe a secretaria i intervenció sobre la 
facturació de la consultora EFIAL en el període immediatament anterior al mandat 2011
2015, ja que aquesta consultora deixà de treballar per a aquest consistori amb l’entrada del 
nou govern. Tota aquesta informació estarà disponible, com ho estaran, publicades en la 
WEB de transparència, totes les actes del Consell d’Administració de Viserma, per 
començar des del període comprès entre 2007 fins ara. En parlem tot el que vulguin. Això 
sí, no admetrem intervencions subreptícies de col·laboració en res tèrbol ni inventat, i 
avisem que si això es produeix, actuarem legalment contra qui ho faci. No 
contemporitzarem amb les males intencions. 

Quart, no aprofitin les mocions per marejar amb números. Ni tensionin les matemàtiques. 
El relativisme no val per a res, però menys per a les sumes i les restes. També la nostra 
istòria es composa de fets empírics. Alguns de molt significatius són: l’auditoria general 

de Viserma realitzada el 2011, el concurs de creditors i el conveni de viabilitat el 2013. 
L’empresa municipal ha estat sota un control exhaustiu: polític, tècnic i 
judicials. L’auto judicial de 28 de maig de 2013 declara el concurs fortuït i exonera de 
responsabilitat el Consell d’Administració del període marcat per la crisi. L’empresa audita 

anualment. Fins aquí, els fets i avui s’ha presentat la darrera auditoria, 
anualment, per obligació legal. 

Cinquè, la moció llista per enéssima vegada un conjunt de quantitats 
i suposades pràctiques reprobables destinades a generar una imatge de 

ament de recursos públics. Es contesten totes aquestes dades en un 
document diferent a aquest i per un altre motiu d’això que ara ens ocupa. Ara bé, si la mare 
de tots els ous de bona part de l’oposició ha estat el deute municipal, i si les intervencions 
el Sr. Cusidó i la Sra. Martín-Moreno han estat sempre més alarmants que si ens 

caiguessin de cop les 7 plagues bíbliques sobre Vilassar, ens agradaria que ens donessin 
una explicació racional de com és possible que tot sigui tan terrible i alhora que, en 
d’endeutament, aquest consistori se situï ara en 13,7 milions, 10,8 milions menys des de 31 
de desembre de 2015. 17,3 milions menys respecte del deute global consolidat 
(Ajuntament, Viserma, organismes autònoms) de l’any 2012. Dit d’una altra maner
s’explica, si la nostra gestió pública ha estat tan nefasta, que en quatre anys aquest 
consistori hagi reduït el seu deute en més de la meitat? Sàpiguen vostès que actualment 
estem en una ràtio d’endeutament del 138, i que a 31 de desembre de 2016, 

nos en el 120. Conclusió: el 2017 aquest ajuntament arribarà al 110 legal, un any 
abans de les nostres previsions inicials. Sense disputa, estarem tècnicament sanejats. 
Continuarem baixant l’endeutament durant tot el mandat fins el 2019. I això ho fem a 
pulmó: en aquests moments la Generalitat encara ens deu 873.203, 47
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Catalunya, el qual tipifica l’operació 
mediàtica contra el “procés”. 

li que ens fa una gràcia tremenda que vostè, membre d’un partit 
t consistori que corri a col·laborar amb els 

Tercer, si fos el cas que ens requerissin informació en algun moment de la història, dir-los 
què és el nostre deure 

los que tenim tota la informació disponible; que per a major seguretat aquest 
alcalde, el passat 7 de juliol, ordenà un informe a secretaria i intervenció sobre la 

ment anterior al mandat 2011-
2015, ja que aquesta consultora deixà de treballar per a aquest consistori amb l’entrada del 
nou govern. Tota aquesta informació estarà disponible, com ho estaran, publicades en la 

ell d’Administració de Viserma, per 
començar des del període comprès entre 2007 fins ara. En parlem tot el que vulguin. Això 
sí, no admetrem intervencions subreptícies de col·laboració en res tèrbol ni inventat, i 

egalment contra qui ho faci. No 

Quart, no aprofitin les mocions per marejar amb números. Ni tensionin les matemàtiques. 
El relativisme no val per a res, però menys per a les sumes i les restes. També la nostra 
istòria es composa de fets empírics. Alguns de molt significatius són: l’auditoria general 

de Viserma realitzada el 2011, el concurs de creditors i el conveni de viabilitat el 2013. 
L’empresa municipal ha estat sota un control exhaustiu: polític, tècnic i per les autoritats 
judicials. L’auto judicial de 28 de maig de 2013 declara el concurs fortuït i exonera de 
responsabilitat el Consell d’Administració del període marcat per la crisi. L’empresa audita 

s’ha presentat la darrera auditoria, 

Cinquè, la moció llista per enéssima vegada un conjunt de quantitats –la major part 
i suposades pràctiques reprobables destinades a generar una imatge de 

ament de recursos públics. Es contesten totes aquestes dades en un 
document diferent a aquest i per un altre motiu d’això que ara ens ocupa. Ara bé, si la mare 
de tots els ous de bona part de l’oposició ha estat el deute municipal, i si les intervencions 

han estat sempre més alarmants que si ens 
caiguessin de cop les 7 plagues bíbliques sobre Vilassar, ens agradaria que ens donessin 
una explicació racional de com és possible que tot sigui tan terrible i alhora que, en matèria 
d’endeutament, aquest consistori se situï ara en 13,7 milions, 10,8 milions menys des de 31 
de desembre de 2015. 17,3 milions menys respecte del deute global consolidat 
(Ajuntament, Viserma, organismes autònoms) de l’any 2012. Dit d’una altra manera, com 
s’explica, si la nostra gestió pública ha estat tan nefasta, que en quatre anys aquest 
consistori hagi reduït el seu deute en més de la meitat? Sàpiguen vostès que actualment 
estem en una ràtio d’endeutament del 138, i que a 31 de desembre de 2016, la previsió és 

nos en el 120. Conclusió: el 2017 aquest ajuntament arribarà al 110 legal, un any 
abans de les nostres previsions inicials. Sense disputa, estarem tècnicament sanejats. 

19. I això ho fem a 
pulmó: en aquests moments la Generalitat encara ens deu 873.203, 47€, disposant dels 
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quals, no tindríem CAP problema de tresoreria. I ho estem aconseguint, no ho oblidin, 
preservant serveis públics.  
 
Sisè, l’actual equip de govern guan
programa que contenia clarament les fites que ens marcàvem per al mandat 2015
Com no podia ser d’una altra manera, aquest govern reivindica la gestió, els errors i els 
encerts del govern 2011-2015; un
Aquest equip de govern aplica el seu programa i el Pla d’Actuació Municipal aprovat per 
unanimitat el desembre de 2015. Però a més, és un objectiu programàtic i del PAM que 
aquest govern impulsi una campanya  pedagògica i transparent amb tots els números de la 
gestió pública: les despeses estructurals (funcionament de l’ajuntament) i les finalistes 
(serveis), així com la seva evolució des de 2001; l’evolució, també per al mateix període, 
de l’endeutament i la variabilitat dels ingressos atípics. Tot plegat confrontat amb la 
important cartera de serveis de Vilassar i la despesa pública que comporta. Publicarem 
aquesta informació, l’explicarem en audiències territorialitzades i se’n podrà fer ús en la 
línia de l’auditoria ciutadana aprovada per aquest consistori el juliol de 2015 a instàncies 
de la CUP. Ni en el nostre programa ni en el PAM hi figura cap proposta relativa a una 
auditoria convencional per 
tant, la resposta d’aquest govern a aquest despropòsit de moció és un NO rotund a generar 
cap despesa addiccional per a una auditoria professional innecessària i que com a proposta 
programàtica ja fou derrotada categòricament a les urnes.
 
 

El Sr. Miralles diu que des de la CUP aquesta moció
interès i atenció i és veritat que calia llegir l’exposició de motius per què una moció el que 
vincula directament l’equip de govern a funcionar i actuar són les proposte
no s’ha d’oblidar que qualsevol mesura aplicable també té una justificació darrera i per tant 
l’exposició de motius que és allà on s’explica el que es vol explicar per què es prenen 
aquests acords a posteriori, des de la CUP al llegir
per voler explicar una sèrie de fets ocorreguts a ulls dels partits que presenten la moció el 
que creuen la CUP que fan és complicar la comprensió del que busca aquesta moció. 

Comenta que normalment s’ha de tendir a fer
exemple s’ha llegit l’exposició de motius però s’ha de poder fer més accessible i 
comprensible la política i els acords que es prenen. Per tant creuen que és inconnex 
l’exposició de motius, que realment diu coses en
això que s’abstindran, per què creuen també que la CUP el que busca quan entra als 
ajuntaments és corrupció zero i el que busca és aixecar catifes i per tant tot allò que pugui 
ser motiu de corrupció ho vol denunciar
data 5 de juliol, transmet a l’equip de govern via l’alcalde, que demanarà tota la informació 
referent a la relació que ha tingut l’empresa que ha sortit als mitjans de comunicació amb 
l’ajuntament. 

Afegeix que la CUP el que no fa és oportunisme, només demanen la informació i que surti 
el que surti. Diu que si surt que no hi ha hagut res ho diran i si hi ha hagut alguna cosa 
també ho diran, però no van a buscar una oportunitat política per desbancar a ningú

Volen dir també que tantes vegades que s’enumera l’auditoria ciutadana com a mecanisme, 
en el primer ple d’aquest mandat uns quant partits de l’ajuntament van aprovar aquesta 
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quals, no tindríem CAP problema de tresoreria. I ho estem aconseguint, no ho oblidin, 
 

Sisè, l’actual equip de govern guanyà clarament les eleccions de 2015, de la mà d’un 
programa que contenia clarament les fites que ens marcàvem per al mandat 2015
Com no podia ser d’una altra manera, aquest govern reivindica la gestió, els errors i els 

2015; un govern que assentà les bases d’allò que ara està passant. 
Aquest equip de govern aplica el seu programa i el Pla d’Actuació Municipal aprovat per 
unanimitat el desembre de 2015. Però a més, és un objectiu programàtic i del PAM que 

a campanya  pedagògica i transparent amb tots els números de la 
gestió pública: les despeses estructurals (funcionament de l’ajuntament) i les finalistes 
(serveis), així com la seva evolució des de 2001; l’evolució, també per al mateix període, 

ament i la variabilitat dels ingressos atípics. Tot plegat confrontat amb la 
important cartera de serveis de Vilassar i la despesa pública que comporta. Publicarem 
aquesta informació, l’explicarem en audiències territorialitzades i se’n podrà fer ús en la 
línia de l’auditoria ciutadana aprovada per aquest consistori el juliol de 2015 a instàncies 
de la CUP. Ni en el nostre programa ni en el PAM hi figura cap proposta relativa a una 

 a l’Ajuntament. I no veiem què hem d’enviar a cap
tant, la resposta d’aquest govern a aquest despropòsit de moció és un NO rotund a generar 
cap despesa addiccional per a una auditoria professional innecessària i que com a proposta 
programàtica ja fou derrotada categòricament a les urnes.” 

diu que des de la CUP aquesta moció també la van llegir amb especial 
interès i atenció i és veritat que calia llegir l’exposició de motius per què una moció el que 
vincula directament l’equip de govern a funcionar i actuar són les proposte
no s’ha d’oblidar que qualsevol mesura aplicable també té una justificació darrera i per tant 
l’exposició de motius que és allà on s’explica el que es vol explicar per què es prenen 
aquests acords a posteriori, des de la CUP al llegir-los van quedar-se parats en el sentit que 
per voler explicar una sèrie de fets ocorreguts a ulls dels partits que presenten la moció el 
que creuen la CUP que fan és complicar la comprensió del que busca aquesta moció. 

Comenta que normalment s’ha de tendir a fer les coses més senzilles perquè avui per 
exemple s’ha llegit l’exposició de motius però s’ha de poder fer més accessible i 
comprensible la política i els acords que es prenen. Per tant creuen que és inconnex 
l’exposició de motius, que realment diu coses en que la CUP no hi està d’acord i es per 
això que s’abstindran, per què creuen també que la CUP el que busca quan entra als 
ajuntaments és corrupció zero i el que busca és aixecar catifes i per tant tot allò que pugui 
ser motiu de corrupció ho vol denunciar i és per això que veient els fets ocorreguts, amb 
data 5 de juliol, transmet a l’equip de govern via l’alcalde, que demanarà tota la informació 
referent a la relació que ha tingut l’empresa que ha sortit als mitjans de comunicació amb 

x que la CUP el que no fa és oportunisme, només demanen la informació i que surti 
el que surti. Diu que si surt que no hi ha hagut res ho diran i si hi ha hagut alguna cosa 
també ho diran, però no van a buscar una oportunitat política per desbancar a ningú

Volen dir també que tantes vegades que s’enumera l’auditoria ciutadana com a mecanisme, 
en el primer ple d’aquest mandat uns quant partits de l’ajuntament van aprovar aquesta 
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quals, no tindríem CAP problema de tresoreria. I ho estem aconseguint, no ho oblidin, 

yà clarament les eleccions de 2015, de la mà d’un 
programa que contenia clarament les fites que ens marcàvem per al mandat 2015-2019. 
Com no podia ser d’una altra manera, aquest govern reivindica la gestió, els errors i els 

govern que assentà les bases d’allò que ara està passant. 
Aquest equip de govern aplica el seu programa i el Pla d’Actuació Municipal aprovat per 
unanimitat el desembre de 2015. Però a més, és un objectiu programàtic i del PAM que 

a campanya  pedagògica i transparent amb tots els números de la 
gestió pública: les despeses estructurals (funcionament de l’ajuntament) i les finalistes 
(serveis), així com la seva evolució des de 2001; l’evolució, també per al mateix període, 

ament i la variabilitat dels ingressos atípics. Tot plegat confrontat amb la 
important cartera de serveis de Vilassar i la despesa pública que comporta. Publicarem 
aquesta informació, l’explicarem en audiències territorialitzades i se’n podrà fer ús en la 
línia de l’auditoria ciutadana aprovada per aquest consistori el juliol de 2015 a instàncies 
de la CUP. Ni en el nostre programa ni en el PAM hi figura cap proposta relativa a una 

a l’Ajuntament. I no veiem què hem d’enviar a cap fiscalia. Per 
tant, la resposta d’aquest govern a aquest despropòsit de moció és un NO rotund a generar 
cap despesa addiccional per a una auditoria professional innecessària i que com a proposta 

també la van llegir amb especial 
interès i atenció i és veritat que calia llegir l’exposició de motius per què una moció el que 
vincula directament l’equip de govern a funcionar i actuar són les propostes d’acord però 
no s’ha d’oblidar que qualsevol mesura aplicable també té una justificació darrera i per tant 
l’exposició de motius que és allà on s’explica el que es vol explicar per què es prenen 

se parats en el sentit que 
per voler explicar una sèrie de fets ocorreguts a ulls dels partits que presenten la moció el 
que creuen la CUP que fan és complicar la comprensió del que busca aquesta moció.  

les coses més senzilles perquè avui per 
exemple s’ha llegit l’exposició de motius però s’ha de poder fer més accessible i 
comprensible la política i els acords que es prenen. Per tant creuen que és inconnex 

que la CUP no hi està d’acord i es per 
això que s’abstindran, per què creuen també que la CUP el que busca quan entra als 
ajuntaments és corrupció zero i el que busca és aixecar catifes i per tant tot allò que pugui 

i és per això que veient els fets ocorreguts, amb 
data 5 de juliol, transmet a l’equip de govern via l’alcalde, que demanarà tota la informació 
referent a la relació que ha tingut l’empresa que ha sortit als mitjans de comunicació amb 

x que la CUP el que no fa és oportunisme, només demanen la informació i que surti 
el que surti. Diu que si surt que no hi ha hagut res ho diran i si hi ha hagut alguna cosa 
també ho diran, però no van a buscar una oportunitat política per desbancar a ningú. 

Volen dir també que tantes vegades que s’enumera l’auditoria ciutadana com a mecanisme, 
en el primer ple d’aquest mandat uns quant partits de l’ajuntament van aprovar aquesta 
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moció de la creació d’una auditoria ciutadana. Creuen que el que avui es porta 
no exclou la realització d’una auditoria ciutadana però ni l’equip de govern ni cap dels 
grups presents, excepte la CUP, ha volgut desenvolupar el punt primer que en el seu dia 
van aprovar que era la creació d’un grup de treball per elaborar un
membres per poder-ho fer. 

Afegeix que no poden dir que hi ha aquest procés engegat quan no hi ha cap mena de 
col·laboració per part dels partits polítics.

Manifesta que és per tot això que s’abstindran.

 

La Sra. Bosch manifesta que 
sobre una operació contra corrupció, per haver tingut alguna adjudicació a la consultora 
Efial o CGI, tot i que al present, no s’ha rebut cap requerim
del jutjat. 

Creuen que l’ajuntament ha d’estar a disposició per qualsevol demanda de factures del que 
s’hagi contractat a aquesta consultoria i, a partir d’aquí, veure si esta tot bé. De tota 
manera,  afegeix que els sembla que s’estan barrejant molts temes i que la mo
més a aprofitar el moment i treure’n redit polític que no pas a una necessitat real, per 
indicis de malversació de fons públics que s’hagi produït  en el nostre ajuntament, per tant 
anuncia que hi votaran en contra.

 

El Sr. Cusidó accepta la pos
electoral fer l’auditoria i a títol personal, des del 2007 que està dient que s’estan fent coses 
que no són correctes. 

Manifesta que els beneficis de Viserma de l’any 2007, 2008 i 2009, es van 
uns dividends que van ajudar a finançar l’Ajuntament quan tenia que haver anat a un 
compte de patrimoni. Puntualitza que tots aquests dubtes que en aquest moment hi són, 
juntament amb d’altres que han  anat apareixent, són els que fa que dem
auditoria i que d’una vegada per totes tot el que està sortint a la premsa de crear l’empresa 
com a pantalla per fer una funcionalitat de l’administració que no té i que ara resulta que 
no és correcta, per la tranquil·litat que  puguin tenir t
estat, per la tranquil·litat de tothom, fer una auditoria complerta.

Puntualitza que per exemple Can Maians es va requalificar a canvi de res, el Castell....

Aclareix que demana l’ampliació del 2000 al 2016 per acabar a
començar de zero i a partir d’aquí treballar

Manifesta que la reducció del deute ha estat a canvi del sòl d’habitatge públic.

Li diu a l’alcalde que es voti si es vol fer una auditoria o no.

 

El Sr. Oliva demana que consti en 
insinuat coses que potser els propietaris li poden presentar una denuncia, perquè coses que 
s’han fet legalment, s’ha insinuat amb nom i cognoms que no i potser aquests senyors el 
voldran portar als tribunals. Puntualitza que ha citat casos concrets en que el procediment 
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moció de la creació d’una auditoria ciutadana. Creuen que el que avui es porta 
no exclou la realització d’una auditoria ciutadana però ni l’equip de govern ni cap dels 
grups presents, excepte la CUP, ha volgut desenvolupar el punt primer que en el seu dia 
van aprovar que era la creació d’un grup de treball per elaborar una auditoria o facilitar 

 

Afegeix que no poden dir que hi ha aquest procés engegat quan no hi ha cap mena de 
col·laboració per part dels partits polítics. 

Manifesta que és per tot això que s’abstindran. 

manifesta que certament el nom de Vilassar ha sortit relacionat en un article 
sobre una operació contra corrupció, per haver tingut alguna adjudicació a la consultora 
Efial o CGI, tot i que al present, no s’ha rebut cap requeriment de documentació per part 

reuen que l’ajuntament ha d’estar a disposició per qualsevol demanda de factures del que 
s’hagi contractat a aquesta consultoria i, a partir d’aquí, veure si esta tot bé. De tota 
manera,  afegeix que els sembla que s’estan barrejant molts temes i que la mo
més a aprofitar el moment i treure’n redit polític que no pas a una necessitat real, per 
indicis de malversació de fons públics que s’hagi produït  en el nostre ajuntament, per tant 
anuncia que hi votaran en contra. 

accepta la postura de tots els grups i afegeix que CIU,  portava al programa 
electoral fer l’auditoria i a títol personal, des del 2007 que està dient que s’estan fent coses 

Manifesta que els beneficis de Viserma de l’any 2007, 2008 i 2009, es van 
uns dividends que van ajudar a finançar l’Ajuntament quan tenia que haver anat a un 
compte de patrimoni. Puntualitza que tots aquests dubtes que en aquest moment hi són, 
juntament amb d’altres que han  anat apareixent, són els que fa que dem
auditoria i que d’una vegada per totes tot el que està sortint a la premsa de crear l’empresa 
com a pantalla per fer una funcionalitat de l’administració que no té i que ara resulta que 
no és correcta, per la tranquil·litat que  puguin tenir tots i totes, que hi són i que hi han 
estat, per la tranquil·litat de tothom, fer una auditoria complerta. 

Puntualitza que per exemple Can Maians es va requalificar a canvi de res, el Castell....

Aclareix que demana l’ampliació del 2000 al 2016 per acabar amb tots els dubtes i 
començar de zero i a partir d’aquí treballar-hi tots. 

Manifesta que la reducció del deute ha estat a canvi del sòl d’habitatge públic.

Li diu a l’alcalde que es voti si es vol fer una auditoria o no. 

demana que consti en acta la segona intervenció del Sr. Cusidó, ja que ha 
insinuat coses que potser els propietaris li poden presentar una denuncia, perquè coses que 
s’han fet legalment, s’ha insinuat amb nom i cognoms que no i potser aquests senyors el 

unals. Puntualitza que ha citat casos concrets en que el procediment 
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moció de la creació d’una auditoria ciutadana. Creuen que el que avui es porta a aprovació 
no exclou la realització d’una auditoria ciutadana però ni l’equip de govern ni cap dels 
grups presents, excepte la CUP, ha volgut desenvolupar el punt primer que en el seu dia 

a auditoria o facilitar 

Afegeix que no poden dir que hi ha aquest procés engegat quan no hi ha cap mena de 

certament el nom de Vilassar ha sortit relacionat en un article 
sobre una operació contra corrupció, per haver tingut alguna adjudicació a la consultora 

ent de documentació per part 

reuen que l’ajuntament ha d’estar a disposició per qualsevol demanda de factures del que 
s’hagi contractat a aquesta consultoria i, a partir d’aquí, veure si esta tot bé. De tota 
manera,  afegeix que els sembla que s’estan barrejant molts temes i que la moció respon 
més a aprofitar el moment i treure’n redit polític que no pas a una necessitat real, per 
indicis de malversació de fons públics que s’hagi produït  en el nostre ajuntament, per tant 

tura de tots els grups i afegeix que CIU,  portava al programa 
electoral fer l’auditoria i a títol personal, des del 2007 que està dient que s’estan fent coses 

Manifesta que els beneficis de Viserma de l’any 2007, 2008 i 2009, es van transformar en 
uns dividends que van ajudar a finançar l’Ajuntament quan tenia que haver anat a un 
compte de patrimoni. Puntualitza que tots aquests dubtes que en aquest moment hi són, 
juntament amb d’altres que han  anat apareixent, són els que fa que demanar aquesta 
auditoria i que d’una vegada per totes tot el que està sortint a la premsa de crear l’empresa 
com a pantalla per fer una funcionalitat de l’administració que no té i que ara resulta que 

ots i totes, que hi són i que hi han 

Puntualitza que per exemple Can Maians es va requalificar a canvi de res, el Castell.... 

mb tots els dubtes i 

Manifesta que la reducció del deute ha estat a canvi del sòl d’habitatge públic. 

acta la segona intervenció del Sr. Cusidó, ja que ha 
insinuat coses que potser els propietaris li poden presentar una denuncia, perquè coses que 
s’han fet legalment, s’ha insinuat amb nom i cognoms que no i potser aquests senyors el 

unals. Puntualitza que ha citat casos concrets en que el procediment 
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que s’ha seguit amb la intervenció de la Generalitat s’han seguit seguint tots els 
procediments legals i per tant quan se citen exemples que no són certs és lògic demanar 
que consti en acta per si algú en vol fer

 

La Sra. Martín-Moreno diu que des de que va jurar el càrrec com a regidora i va començar 
a exercir el seu càrrec, ja sabia que no volia ser representant de Viserma, per què havia 
sentit coses de Viserma i hi ha hagut empre
que han anat a la ruïna amb obres que han fet per l’Ajuntament, que estan malvivint.

Puntualitza que aquesta moció ja estava en marxa des de fa molt de temps i li diu a 
l’alcalde que prou feina deu tenir per 
deixa o no es deixa de llegir.

Diu que des del minut zero en que es va constituir la Junta de Viserma i ella va dir no i 
CIU va dir no, que es va darrera de fer això per què ademes son els únics grups q
portaven en el programa. 

Manifesta que no s’ha de fer una auditoria popular, per què esta`molt bé que el poble 
sàpiga el que passa a l’ajuntament però el poble no està qualificat per entrar a l’ajuntament 
i fer una auditoria, ja que té que ser gent q

 

L’alcalde diu que en relació al que ha comentat el Sr. Miralles, que el tema auditoria s’ha 
d’agafar seriosament entre tots, per què és cert que és un tema que no ha anat més enllà 
d’unes primeres reunions que es van produir en algun moment i 
s’enceti de veritat i és un compromís honest en aquest sentit per què manifesta que ell és el 
primer interessat que es deixi de posar pals de sorra sobre, sobre gestions d’un passat que 
si s’hagués comprovat que comportaven algun ti
s’hagués fet per què ell per l’audiència, la bandereta i totes aquestes coses es jugarà el que 
s’hagi de jugar però pels diners de la gent no es jugarà mai res i vol que quedi molt clar.

Insisteix que per fonaments m
amb diners públics mai i insisteix en que la gestió és matèria opinable i que ell mateix té 
una opinió amb les gestions realitzades però hi ha una diferència fonamental entre les 
gestions realitzades i el que és punible.

Puntualitza que creu en una auditoria i que es pot combinar l’expertesa tècnica amb la 
ciutadana i és per això que no tenint en el programa una auditoria, van dir sí a la proposta 
que es va fer en el seu moment des de la CUP.

Li diu a la Sra. Martín-Moreno que a la comissió informativa ella no s’havia llegit la 
moció. 

Afegeix que el fa enfadar quan s’utilitza un conjunt d’argumentacions que tenen un mínim 
comú denominador que és la manipulació de fets i creu que això no creu que 
valgui res. Creu que més val en política discrepar però argumentar i això ho defensarà 
sempre i que quan veu que  en aquest context hi ha una exposició de motius que no ho diu 
només el grup de govern que té una tendència com la que té la verita
cap vilassarenc s’hagi de sentir a dir determinades coses que trenquen la línea del que és 
una informació transparent que ells també tenen que donar, que és precisa i transparent, i 
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que s’ha seguit amb la intervenció de la Generalitat s’han seguit seguint tots els 
procediments legals i per tant quan se citen exemples que no són certs és lògic demanar 

ta per si algú en vol fer-ne ús. 

diu que des de que va jurar el càrrec com a regidora i va començar 
a exercir el seu càrrec, ja sabia que no volia ser representant de Viserma, per què havia 
sentit coses de Viserma i hi ha hagut empreses de Vilassar de Dalt que els hi ha explicat, 
que han anat a la ruïna amb obres que han fet per l’Ajuntament, que estan malvivint.

Puntualitza que aquesta moció ja estava en marxa des de fa molt de temps i li diu a 
l’alcalde que prou feina deu tenir per saber el que s’ha llegit com per saber el que ella es 
deixa o no es deixa de llegir. 

Diu que des del minut zero en que es va constituir la Junta de Viserma i ella va dir no i 
CIU va dir no, que es va darrera de fer això per què ademes son els únics grups q

Manifesta que no s’ha de fer una auditoria popular, per què esta`molt bé que el poble 
sàpiga el que passa a l’ajuntament però el poble no està qualificat per entrar a l’ajuntament 
i fer una auditoria, ja que té que ser gent qualificada. 

L’alcalde diu que en relació al que ha comentat el Sr. Miralles, que el tema auditoria s’ha 
d’agafar seriosament entre tots, per què és cert que és un tema que no ha anat més enllà 
d’unes primeres reunions que es van produir en algun moment i el seu compromís és que 
s’enceti de veritat i és un compromís honest en aquest sentit per què manifesta que ell és el 
primer interessat que es deixi de posar pals de sorra sobre, sobre gestions d’un passat que 
si s’hagués comprovat que comportaven algun tipus d’acció legal no s’ha de dubtar que 
s’hagués fet per què ell per l’audiència, la bandereta i totes aquestes coses es jugarà el que 
s’hagi de jugar però pels diners de la gent no es jugarà mai res i vol que quedi molt clar.

Insisteix que per fonaments morals tot el que vulguin però en qüestions que tinguin a veure 
amb diners públics mai i insisteix en que la gestió és matèria opinable i que ell mateix té 
una opinió amb les gestions realitzades però hi ha una diferència fonamental entre les 

tzades i el que és punible. 

Puntualitza que creu en una auditoria i que es pot combinar l’expertesa tècnica amb la 
ciutadana i és per això que no tenint en el programa una auditoria, van dir sí a la proposta 
que es va fer en el seu moment des de la CUP. 

Moreno que a la comissió informativa ella no s’havia llegit la 

Afegeix que el fa enfadar quan s’utilitza un conjunt d’argumentacions que tenen un mínim 
comú denominador que és la manipulació de fets i creu que això no creu que 
valgui res. Creu que més val en política discrepar però argumentar i això ho defensarà 
sempre i que quan veu que  en aquest context hi ha una exposició de motius que no ho diu 
només el grup de govern que té una tendència com la que té la veritat és que no creu que 
cap vilassarenc s’hagi de sentir a dir determinades coses que trenquen la línea del que és 
una informació transparent que ells també tenen que donar, que és precisa i transparent, i 
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que s’ha seguit amb la intervenció de la Generalitat s’han seguit seguint tots els 
procediments legals i per tant quan se citen exemples que no són certs és lògic demanar 

diu que des de que va jurar el càrrec com a regidora i va començar 
a exercir el seu càrrec, ja sabia que no volia ser representant de Viserma, per què havia 

ses de Vilassar de Dalt que els hi ha explicat, 
que han anat a la ruïna amb obres que han fet per l’Ajuntament, que estan malvivint. 

Puntualitza que aquesta moció ja estava en marxa des de fa molt de temps i li diu a 
saber el que s’ha llegit com per saber el que ella es 

Diu que des del minut zero en que es va constituir la Junta de Viserma i ella va dir no i 
CIU va dir no, que es va darrera de fer això per què ademes son els únics grups que ho 

Manifesta que no s’ha de fer una auditoria popular, per què esta`molt bé que el poble 
sàpiga el que passa a l’ajuntament però el poble no està qualificat per entrar a l’ajuntament 

L’alcalde diu que en relació al que ha comentat el Sr. Miralles, que el tema auditoria s’ha 
d’agafar seriosament entre tots, per què és cert que és un tema que no ha anat més enllà 

el seu compromís és que 
s’enceti de veritat i és un compromís honest en aquest sentit per què manifesta que ell és el 
primer interessat que es deixi de posar pals de sorra sobre, sobre gestions d’un passat que 

pus d’acció legal no s’ha de dubtar que 
s’hagués fet per què ell per l’audiència, la bandereta i totes aquestes coses es jugarà el que 
s’hagi de jugar però pels diners de la gent no es jugarà mai res i vol que quedi molt clar. 

orals tot el que vulguin però en qüestions que tinguin a veure 
amb diners públics mai i insisteix en que la gestió és matèria opinable i que ell mateix té 
una opinió amb les gestions realitzades però hi ha una diferència fonamental entre les 

Puntualitza que creu en una auditoria i que es pot combinar l’expertesa tècnica amb la 
ciutadana i és per això que no tenint en el programa una auditoria, van dir sí a la proposta 

Moreno que a la comissió informativa ella no s’havia llegit la 

Afegeix que el fa enfadar quan s’utilitza un conjunt d’argumentacions que tenen un mínim 
comú denominador que és la manipulació de fets i creu que això no creu que en política 
valgui res. Creu que més val en política discrepar però argumentar i això ho defensarà 
sempre i que quan veu que  en aquest context hi ha una exposició de motius que no ho diu 

t és que no creu que 
cap vilassarenc s’hagi de sentir a dir determinades coses que trenquen la línea del que és 
una informació transparent que ells també tenen que donar, que és precisa i transparent, i 
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que això no condueix ni a transparència ni a res per 
històrics..... 

Els diu que si persisteixen en aquesta línea espera que el dia que es comprovi 
empíricament que la cosa ha anat a millor sàpiguen rectificar per què sinó al 2019 aquest 
espai que conforme tres regidors 

Manifesta que ha demanat un informe i que publicitarà tota la informació i que no 
s’amagarà res. 

Explica que efectivament la CUP va presentar una demanda d’informació relativa al 
conjunt de la facturació per un període i vol que quedi pal·lès que aquesta informació la 
reben avui amb un pen amb tota la facturació i que queda pendent de presentar l’informe 
de secretaria-intervenció sobre la facturació que va ordenar el 7 de juliol.

Demana que qualsevol prec

 

La Sra. Martín-Moreno li diu a l’alcalde que el veu molt nerviós, que el dia de la comissió 
informativa ja va amenaçar al Sr. Cusidó i a ella. Manifesta que no entén que l’alcalde es 
posi així per demanar una auditoria externa.
hauran tres representants i que qui és ell per 

 

L’alcalde aclareix que es posa així quan veu mala intenció, mala fe i ignorància.

 

El Sr. Oliva puntualitza que l’auditoria a Viserma ja està fe
fer al 2011 quan van entrar al govern i que  quan es faci públic algú habrà que rectificar.

 

L’alcalde diu que aquest govern no n’admetrà cap més i no hi haurà en això flexibilitat per 
què l’honorabilitat de tots va per davan

 

El secretari municipal diu que primer tal com estableix el ROM s’ha de votar l’esmena a la 
moció que proposen CIU i PP.

 

El Sr. Cusidó vol aclarir que CIU va entrar aquesta moció al registre d’entrada com han fet 
sempre i no la van portar d’urgència. P
seguit el tràmit com moltes d’altres mocions. 

Diu que fa molt de temps que està reivindicant i demanant informació d’aquest tipus, la 
última una que no se li va contestar al 2013 i com ell molta gent d
documentació. Puntualitza que el PP12 porta aturat 10 anys i com es pot dir que no hi ha 
hagut mala gestió quan un polígon industrial ha trigat 10 anys i encara hi ha la torre 
elèctrica allà per treure. Afegeix que per totes aqueste
i si hi ha alguna cosa arreglar

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

que això no condueix ni a transparència ni a res per què és un còctel de coses i de greuges 

Els diu que si persisteixen en aquesta línea espera que el dia que es comprovi 
empíricament que la cosa ha anat a millor sàpiguen rectificar per què sinó al 2019 aquest 
espai que conforme tres regidors ara, potser no arribaran a tenir ni un representant.

Manifesta que ha demanat un informe i que publicitarà tota la informació i que no 

Explica que efectivament la CUP va presentar una demanda d’informació relativa al 
per un període i vol que quedi pal·lès que aquesta informació la 

reben avui amb un pen amb tota la facturació i que queda pendent de presentar l’informe 
intervenció sobre la facturació que va ordenar el 7 de juliol.

Demana que qualsevol precisió es demani formalment. 

li diu a l’alcalde que el veu molt nerviós, que el dia de la comissió 
informativa ja va amenaçar al Sr. Cusidó i a ella. Manifesta que no entén que l’alcalde es 
posi així per demanar una auditoria externa. Afegeix que com sap l’alcalde que no hi 
hauran tres representants i que qui és ell per dir això sinó el poble. 

L’alcalde aclareix que es posa així quan veu mala intenció, mala fe i ignorància.

puntualitza que l’auditoria a Viserma ja està feta i pagada. Afegeix que es va 
fer al 2011 quan van entrar al govern i que  quan es faci públic algú habrà que rectificar.

L’alcalde diu que aquest govern no n’admetrà cap més i no hi haurà en això flexibilitat per 
què l’honorabilitat de tots va per davant. 

El secretari municipal diu que primer tal com estableix el ROM s’ha de votar l’esmena a la 
moció que proposen CIU i PP. 

vol aclarir que CIU va entrar aquesta moció al registre d’entrada com han fet 
sempre i no la van portar d’urgència. Puntualitza que va anar a la comissió informativa i ha 
seguit el tràmit com moltes d’altres mocions.  

Diu que fa molt de temps que està reivindicant i demanant informació d’aquest tipus, la 
última una que no se li va contestar al 2013 i com ell molta gent del PP12 que van demanar 
documentació. Puntualitza que el PP12 porta aturat 10 anys i com es pot dir que no hi ha 
hagut mala gestió quan un polígon industrial ha trigat 10 anys i encara hi ha la torre 
elèctrica allà per treure. Afegeix que per totes aquestes coses demanen de fer una auditoria 
i si hi ha alguna cosa arreglar-ho i si no perfecte. 
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què és un còctel de coses i de greuges 

Els diu que si persisteixen en aquesta línea espera que el dia que es comprovi 
empíricament que la cosa ha anat a millor sàpiguen rectificar per què sinó al 2019 aquest 

ara, potser no arribaran a tenir ni un representant. 

Manifesta que ha demanat un informe i que publicitarà tota la informació i que no 

Explica que efectivament la CUP va presentar una demanda d’informació relativa al 
per un període i vol que quedi pal·lès que aquesta informació la 

reben avui amb un pen amb tota la facturació i que queda pendent de presentar l’informe 
intervenció sobre la facturació que va ordenar el 7 de juliol. 

li diu a l’alcalde que el veu molt nerviós, que el dia de la comissió 
informativa ja va amenaçar al Sr. Cusidó i a ella. Manifesta que no entén que l’alcalde es 

Afegeix que com sap l’alcalde que no hi 

L’alcalde aclareix que es posa així quan veu mala intenció, mala fe i ignorància. 

ta i pagada. Afegeix que es va 
fer al 2011 quan van entrar al govern i que  quan es faci públic algú habrà que rectificar. 

L’alcalde diu que aquest govern no n’admetrà cap més i no hi haurà en això flexibilitat per 

El secretari municipal diu que primer tal com estableix el ROM s’ha de votar l’esmena a la 

vol aclarir que CIU va entrar aquesta moció al registre d’entrada com han fet 
untualitza que va anar a la comissió informativa i ha 

Diu que fa molt de temps que està reivindicant i demanant informació d’aquest tipus, la 
el PP12 que van demanar 

documentació. Puntualitza que el PP12 porta aturat 10 anys i com es pot dir que no hi ha 
hagut mala gestió quan un polígon industrial ha trigat 10 anys i encara hi ha la torre 

s coses demanen de fer una auditoria 
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena de la moció  i s’aprova per unanimitat.

 

A continuació sotmet la moció a votació i es rebutja per 3 vots a favor dels regidors de
CIU i PP  8 vots en contra dels regidors d’ARA VILASSAR i PSC i dues abstencions dels 
regidors de la CUP. 

 

 
8.- Donar compte de l'informe 9/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
 
L’alcalde diu que es dóna compte de l’informe
Catalunya. 
 
 
9.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2016.
 
L’alcalde comenta que s’ha pogut consultar l’informe de morositat corresponent al segon 
trimestre de 2016, que figurava a l’expedient del Ple.
 
10.- Donar compte de la declaració institucional sobre les directrius supramunicipals 
per a la preservació i desenvolupament dels espais agrícoles i industrials de la Vall de 
Sant Mateu-Burriac. 
 
 
L’alcalde comenta que es d
supramunicipals per a la preservació i desenvolupament dels espais agrícoles i industrials 
de la Vall de Sant Mateu-Burriac
 
 
 
11.- Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona
d'edificis municipals amb risc d'amiant.
 
L’alcalde comenta que es dóna compte de l'acord adoptat
un cens d'edificis municipals amb risc d'amiant.
 
 
12.- Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Ba
comptadors telegestionables.
 
 
L’alcalde dóna compte de l’acord adoptat per la Diputació de Barcelona sobre els 
comptadors telegestionables.
 
 
13.- Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona d'adhesió a la 
campanya "No puc esperar".

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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

A continuació sotmet la moció a votació i es rebutja per 3 vots a favor dels regidors de
CIU i PP  8 vots en contra dels regidors d’ARA VILASSAR i PSC i dues abstencions dels 

Donar compte de l'informe 9/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

s dóna compte de l’informe 9/2016 de la Sindicatura de Comptes de 

Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2016.

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

Donar compte de la declaració institucional sobre les directrius supramunicipals 
per a la preservació i desenvolupament dels espais agrícoles i industrials de la Vall de 

L’alcalde comenta que es dóna compte de la declaració institucional sobre les directrius 
supramunicipals per a la preservació i desenvolupament dels espais agrícoles i industrials 

Burriac 

Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona
d'edificis municipals amb risc d'amiant. 

L’alcalde comenta que es dóna compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona 
un cens d'edificis municipals amb risc d'amiant. 

Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Ba
comptadors telegestionables. 

L’alcalde dóna compte de l’acord adoptat per la Diputació de Barcelona sobre els 
comptadors telegestionables. 

Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona d'adhesió a la 
puc esperar". 
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L’alcalde sotmet a votació l’esmena de la moció  i s’aprova per unanimitat. 

A continuació sotmet la moció a votació i es rebutja per 3 vots a favor dels regidors de  
CIU i PP  8 vots en contra dels regidors d’ARA VILASSAR i PSC i dues abstencions dels 

Donar compte de l'informe 9/2016 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya. 

9/2016 de la Sindicatura de Comptes de 

Donar compte de l'informe de morositat corresponent al segon trimestre de 2016. 

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

Donar compte de la declaració institucional sobre les directrius supramunicipals 
per a la preservació i desenvolupament dels espais agrícoles i industrials de la Vall de 

de la declaració institucional sobre les directrius 
supramunicipals per a la preservació i desenvolupament dels espais agrícoles i industrials 

Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona "per un cens 

per la Diputació de Barcelona per 

Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona sobre els 

L’alcalde dóna compte de l’acord adoptat per la Diputació de Barcelona sobre els 

Donar compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona d'adhesió a la 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
L’alcalde dóna compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona d'adhesió a la 
campanya "No puc esperar”.
 
 
 
 
14.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
 
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes de maig  que van del número 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han 
consultar. 
 
 D2016AJUN000504 

 D2016AJUN000505 

 D2016AJUN000506 
 D2016AJUN000507 
 D2016AJUN000508 
 D2016AJUN000509 

 D2016AJUN000510 

 D2016AJUN000511 
 D2016AJUN000512 

 D2016AJUN000513 
 D2016AJUN000514 

 D2016AJUN000515 

 D2016AJUN000516 
 D2016AJUN000517 

 D2016AJUN000518 

 D2016AJUN000519 

 D2016AJUN000520 

 D2016AJUN000521 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

L’alcalde dóna compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona d'adhesió a la 
”.  

Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes de maig  que van del número D2016AJUN000504 al D2016AJUN000640 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han 

01/06/2016 Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos del procés selectiu per a la cobertu-ra, mitjançant el sistema 
de concurs oposició en torn lliure per ocupar un lloc de treball de  
tècnic auxiliar de cultura i festes per a la realització de diverso
01/06/2016 Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 
l'exercici 2016, per suplement de crèdit. Expedient de modificació 
número 07_2016. 
01/06/2016 Compensació de deutes Osica 2000
01/06/2016 Expedient disciplinari 044 
01/06/2016 Expedient disciplinari 
01/06/2016 Contractació de cuinera de la Llar d'infants per 
substitució. 
01/06/2016 Instal·lació de Cafeteria ambulant al c/ Narcís 
Monturiol, 12 
01/06/2016 autoritzacio PJ despeses biblioteca
01/06/2016 Compensació de deutes d'Endesa Distribución 
Eléctrica 
03/06/2016 Sol.licitud de préstec. 
06/06/2016 Permís per la tinença i conducció d'animals 
potencialment perillosos. 
06/06/2016 Llicència per a la tinença i conducció de Gossos 
Potencialment Perillosos. 
06/06/2016 Abocament de residus a la via pública
06/06/2016 Llicència d'obres menors per arrebossar façana de 
6,5 x 9, montar bastida i pintar al c/ Doctor Trueta, 20.
06/06/2016 Llicència d'obres menors per la construcció d'una 
piscina privada al c/ Mestre Lluís Millet, 43. 
06/06/2016 Llicència d'obres menors per l'enderroc parcial 
d'aplacat de plaques de guix, modificacions jocs de treball sala 
administració i col·locació de vinils a l'Av. LLuis Companys, 13
06/06/2016 Llicència d'obres menors per a reforma del 
tancament de la parcel·la i plataforma d'aparcament, carrer Ramon i 
Cajal, 45. 
06/06/2016 Llicència d'bres menors per canvi de fusta a alumini 
d'una finestra al Torrent LLoveras, 22, 2n. 1a. 
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L’alcalde dóna compte de l'acord adoptat per la Diputació de Barcelona d'adhesió a la 

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
D2016AJUN000640 la 

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

Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
ra, mitjançant el sistema 

de concurs oposició en torn lliure per ocupar un lloc de treball de  
tura i festes per a la realització de diverso 

Modificació del pressupost de l'Ajuntament per 
l'exercici 2016, per suplement de crèdit. Expedient de modificació 

Osica 2000 

Contractació de cuinera de la Llar d'infants per 

eria ambulant al c/ Narcís 

autoritzacio PJ despeses biblioteca 
Compensació de deutes d'Endesa Distribución 

Permís per la tinença i conducció d'animals 

Llicència per a la tinença i conducció de Gossos 

Abocament de residus a la via pública 
Llicència d'obres menors per arrebossar façana de 

6,5 x 9, montar bastida i pintar al c/ Doctor Trueta, 20. 
Llicència d'obres menors per la construcció d'una 

Llicència d'obres menors per l'enderroc parcial 
d'aplacat de plaques de guix, modificacions jocs de treball sala 
administració i col·locació de vinils a l'Av. LLuis Companys, 13-15. 

res menors per a reforma del 
tancament de la parcel·la i plataforma d'aparcament, carrer Ramon i 

Llicència d'bres menors per canvi de fusta a alumini 
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 D2016AJUN000522 

 D2016AJUN000523 

 D2016AJUN000524 

 D2016AJUN000525 

 D2016AJUN000526 

 D2016AJUN000527 
 D2016AJUN000528 

 D2016AJUN000529 

 D2016AJUN000530 
 D2016AJUN000531 

 D2016AJUN000532 

 D2016AJUN000533 

 D2016AJUN000534 
 D2016AJUN000535 
 D2016AJUN000536 

 
 D2016AJUN000537 

 
 D2016AJUN000538 

 
 D2016AJUN000539 
 D2016AJUN000540 
 D2016AJUN000541 
 D2016AJUN000542 

 D2016AJUN000543 

 D2016AJUN000544 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

06/06/2016 Llicència d'obres menors per la substitució de porta 
del vestíbul de fusta per una de ferro al c/ Murillo, 2
06/06/2016 Llicència d'obres menors per la correcció de 
pendent en rampa d'accés a la finca i substitució de tanca metàl·
d'entrada al c/ Joan Maragall, 23 
06/06/2016 Llicència d'obres menors per reforma de cuina i 
bany, col·locació de terra nou, obertura de finestra i instal·lació 
elèctrica al c/ Sant Genís, 3 
06/06/2016 Llicència d'obres menors per la reparació de 
coberta planta comunitària i de l'àtic. (2a Fase) al c/ Barcelona, 9
06/06/2016 Aprovació del Programa d'actuació a l'arxiu històric 
de Vilassar de Dalt 2016 
06/06/2016 Designa representació processal RCA 92/2016
06/06/2016 Designa de procurador en relació al procediment 
abreujat 34/2016-C. 
08/06/2016 Al.legació a la sanció de trànsit 15011968 
-3787-BMH 
08/06/2016 Autorització de despeses 
08/06/2016 AUTORITZACIO D'UN PAGAMENT A JUSTIFICAR 
PER A LA FESTA DEL BARRI DEL PI EN EL MARC DE LA 
REVETLLA DE SANT JOAN 
08/06/2016 Incoació expt. per manca identificació segons 
relació 16018586 
08/06/2016 Pagament urgent de la factura 16/816 segons 
condicions especials. 
08/06/2016 Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
08/06/2016 Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
08/06/2016 Adjudicació del contracte menor de serveis per a 
l'execució del Programa d'actuació a l'arxiu istòric de Vilassar de Dalt 
2016. 

08/06/2016 Aprovació de la llista definitiva d' admesos i 
exclosos del procés selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema 
de concurs oposició en torn lliure per ocupar un lloc de treball de  
tècnic auxiliar de cultura i  
festes per a la realització de diversos 
08/06/2016 Inici i convocatòria del procés selectiu, mitjançant el 
sistema de concurs oposició en torn lliure per ocupar un lloc de treball 
de  tècnic auxiliar de cultura i festes per a la realització de diversos 
projectes  
temporals en diversos departaments de l'Aju 
10/06/2016 Proposta sanció segons relació 16023331
10/06/2016 Proposta sanció segons relació 16024430
10/06/2016 Acord incoació expts segons llistat 16025169
10/06/2016 llicència de gual amb reserva de via pública al c/ 
Joan Maragall, 2 
10/06/2016 Llicència d'entrada de vehicles amb gual i reserva 
de la via pública al c/ Orfeó Català, 7 
10/06/2016 Delegació d'autorització de celebració de matrimoni 
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Llicència d'obres menors per la substitució de porta 
del vestíbul de fusta per una de ferro al c/ Murillo, 2 

Llicència d'obres menors per la correcció de 
pendent en rampa d'accés a la finca i substitució de tanca metàl·lica 

Llicència d'obres menors per reforma de cuina i 
bany, col·locació de terra nou, obertura de finestra i instal·lació 

es menors per la reparació de 
coberta planta comunitària i de l'àtic. (2a Fase) al c/ Barcelona, 9 

Aprovació del Programa d'actuació a l'arxiu històric 

rocessal RCA 92/2016-B. 
Designa de procurador en relació al procediment 

Al.legació a la sanció de trànsit 15011968 

AUTORITZACIO D'UN PAGAMENT A JUSTIFICAR 
PER A LA FESTA DEL BARRI DEL PI EN EL MARC DE LA 

Incoació expt. per manca identificació segons 

Pagament urgent de la factura 16/816 segons 

Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 
Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 

menor de serveis per a 
l'execució del Programa d'actuació a l'arxiu istòric de Vilassar de Dalt 

Aprovació de la llista definitiva d' admesos i 
exclosos del procés selectiu per a la cobertura, mitjançant el sistema 

urs oposició en torn lliure per ocupar un lloc de treball de  

Inici i convocatòria del procés selectiu, mitjançant el 
ure per ocupar un lloc de treball 

de  tècnic auxiliar de cultura i festes per a la realització de diversos 

Proposta sanció segons relació 16023331 
Proposta sanció segons relació 16024430 
Acord incoació expts segons llistat 16025169 
llicència de gual amb reserva de via pública al c/ 

ada de vehicles amb gual i reserva 

Delegació d'autorització de celebració de matrimoni 
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 D2016AJUN000547 

 D2016AJUN000548 

 D2016AJUN000549 

 D2016AJUN000550 
 D2016AJUN000551 

 D2016AJUN000552 

 D2016AJUN000553 
 D2016AJUN000554 
 D2016AJUN000555 

 D2016AJUN000556 

 D2016AJUN000557 

 D2016AJUN000558 

 D2016AJUN000559 

 D2016AJUN000560 

 D2016AJUN000561 
 D2016AJUN000562 

 D2016AJUN000563 
 D2016AJUN000564 

 D2016AJUN000565 

 D2016AJUN000566 

 D2016AJUN000567 
 D2016AJUN000568 
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civil a favor de la regidora M. Lluïsa Ruhí Planas.
10/06/2016 Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos del procés selectiu per a la cobertu-ra, mitjançant el sistema 
de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc de treball d'auxiliar 
administratiu de Serveis Socials en el marc del "Programa 
complement 
10/06/2016 Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos d'un lloc de treball de tècnic auxiliar de turisme i promoció 
econòmica 
10/06/2016 Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos de dos llocs de peó d'obres i manteniment
10/06/2016 Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos d'un lloc de treball de dinamitzador juvenil
10/06/2016 Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos d'un lloc de treball d'auxiliar de serveis/ refugi d'animals
10/06/2016 Vacances del personal estiu de 2016
13/06/2016 Abocament de residus a la via pública i a 
contenidors de recollida selectiva 
13/06/2016 Designació membres tribunal i 
selecitiu sergent. 
15/06/2016 Taxa per Assistència al Casal del dia, maig de 2016
15/06/2016 Taxa Servei Atenció Domiciliària, maig de 2016
15/06/2016 Preu public Serveis Esportius Can 
2016 
15/06/2016 Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal, 
maig de 2016 
15/06/2016 Pagament urgent de factures monitoratge Map 
Serveis 
15/06/2016 Declaració cost real d'execució material obres al c/ 
de la Pau, 31 - llicència d'obres OMAJ2012000014
15/06/2016 Declaració cost real d'execució material obres al c/ 
Rafael Riera Prats, 7 bxs. - llicència d'obres OMAJ2012000005
15/06/2016 Aprovar les relacions de bestreta de serveis socials 
C00171-172-173 
15/06/2016 Autoritzacio PJ activitats estiu Servei de Joventut
15/06/2016 APROVACIO CÀRRECS LIQUIDACIONS MAIG 
2016 
15/06/2016 APROVACIÓ CARRECS ABRIL 2016
15/06/2016 Aprovació del Conveni de col·laboració amb 
Saleon, SA per a accions de promoció de la Vila.
15/06/2016 Delegació d'autorització de celebració de matrimoni 
civil a favor de la regidora Sra. Teia Àlvarez Pons de Vall.
16/06/2016 Declarar deserta la licitació del contracte de 
subministrament, en la modalitat de rènting, d'un vehicle elèctric  per a 
la Brigada Municipal. 
16/06/2016 Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
16/06/2016 AUTORITZACIO PJ FESTA BARRI DEL PI EN EL 
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civil a favor de la regidora M. Lluïsa Ruhí Planas. 
llista provisional d'admesos i 

ra, mitjançant el sistema 
de concurs oposició en torn lliure, d'un lloc de treball d'auxiliar 
administratiu de Serveis Socials en el marc del "Programa 

Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos d'un lloc de treball de tècnic auxiliar de turisme i promoció 

Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
nteniment 

Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos d'un lloc de treball de dinamitzador juvenil 

Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
e serveis/ refugi d'animals 

Vacances del personal estiu de 2016 
Abocament de residus a la via pública i a 

Designació membres tribunal i inici proves procés 

Taxa per Assistència al Casal del dia, maig de 2016 
Taxa Servei Atenció Domiciliària, maig de 2016 
Preu public Serveis Esportius Can Banus, Juny 

Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal, 

Pagament urgent de factures monitoratge Map 

Declaració cost real d'execució material obres al c/ 
llicència d'obres OMAJ2012000014 

Declaració cost real d'execució material obres al c/ 
llicència d'obres OMAJ2012000005 

Aprovar les relacions de bestreta de serveis socials 

Autoritzacio PJ activitats estiu Servei de Joventut 
APROVACIO CÀRRECS LIQUIDACIONS MAIG 

APROVACIÓ CARRECS ABRIL 2016 
Aprovació del Conveni de col·laboració amb 

Saleon, SA per a accions de promoció de la Vila. 
Delegació d'autorització de celebració de matrimoni 
egidora Sra. Teia Àlvarez Pons de Vall. 
Declarar deserta la licitació del contracte de 

subministrament, en la modalitat de rènting, d'un vehicle elèctric  per a 

cions de l'Ajuntament. 
AUTORITZACIO PJ FESTA BARRI DEL PI EN EL 
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 D2016AJUN000588 
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 D2016AJUN000593 
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 D2016AJUN000595 

 D2016AJUN000596 

 D2016AJUN000597 
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MARC DE LA REVETLLA DE SANT JOAN 
17/06/2016 SERV. ESPECIALS BRIGADA, NETEJADORES I 
GOSSERA MAIG 2016 

 17/06/2016 
17/06/2016 Correcció del Decret núm. 552/2016 de 13 de juny 
de 2016. 
17/06/2016 Aprovació nòmina juny 2016 
17/06/2016 Proposta de Sanció n.16028859
17/06/2016 Acord Incoació n. 16028554. 
17/06/2016 Acord Incoació n. 16027466. 
17/06/2016 Acord Incoació n.16026272. 
17/06/2016 Proposta sanció n.16025441 
17/06/2016 Inici de procediment de comprovació limitada en 
relació a la llicència OMAJ2012000017 

17/06/2016 Declaració cost real d'execució material obres al c/ 
Montseny, 7 - llicència d'obres OMAJ2011000019
17/06/2016 Declaració cost real d'execució material obres al c/ 
Torras i Bages, 1 A - llicència d'obres OMAJ2014000013
22/06/2016 Aprovar la relació de reposició de bestreta de 
Serveis Tècnics C00209. 

 22/06/2016 
 22/06/2016 Declaració Cos Real, obres al c/Dr.Ll.Folch i 
Camarasa, 18 i 20 
22/06/2016 Relació de reposició de bestreta de Serveis Tècnics 
C00209 
22/06/2016 Inici de procediment de comprovació limitada en 
relació a la llicència OMAJ2012000010 
22/06/2016 Pagament urgent aqualab per suspensió de 
22/06/2016 Pagament urgent de manteniment
22/06/2016 PAGAMENT URGENT FUSTERIA PLANAS
23/06/2016 Nòmina complementària mes de juny 2016.
23/06/2016 Decret de designa en el RCA 151/2
procediment abreujat. 
23/06/2016 Cancel.lació habilitacions i comptes de pagaments 
a justificar de Centre obert, casal de dia i joventut
27/06/2016 Conveni per la prestaciói del servei d'acollida 
itinerant. 
28/06/2016 Declaració cost real i efectiu obres 
OMEN20150000102 

 28/06/2016 
28/06/2016 Declaració del cost real i efectiu per les obres al c/ 
Dr. Fleming, 13 
28/06/2016 Recurs contra la liquidació de IBIL20150001204 de 
regularització cadastral per presumpta prescripció.
28/06/2016 Autorització i cessió de material per la revetlla de 
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SERV. ESPECIALS BRIGADA, NETEJADORES I 

Correcció del Decret núm. 552/2016 de 13 de juny 

Proposta de Sanció n.16028859 

Inici de procediment de comprovació limitada en 

Declaració cost real d'execució material obres al c/ 
llicència d'obres OMAJ2011000019 

Declaració cost real d'execució material obres al c/ 
OMAJ2014000013 

Aprovar la relació de reposició de bestreta de 

Declaració Cos Real, obres al c/Dr.Ll.Folch i 

Relació de reposició de bestreta de Serveis Tècnics 

Inici de procediment de comprovació limitada en 

Pagament urgent aqualab per suspensió de feines. 
Pagament urgent de manteniment 
PAGAMENT URGENT FUSTERIA PLANAS 
Nòmina complementària mes de juny 2016. 
Decret de designa en el RCA 151/2016 A 

Cancel.lació habilitacions i comptes de pagaments 
a justificar de Centre obert, casal de dia i joventut 

Conveni per la prestaciói del servei d'acollida 

Declaració cost real i efectiu obres 

Declaració del cost real i efectiu per les obres al c/ 

de IBIL20150001204 de 
regularització cadastral per presumpta prescripció. 

Autorització i cessió de material per la revetlla de 
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 D2016AJUN000600 

 D2016AJUN000601 

 D2016AJUN000602 

 D2016AJUN000603 

 D2016AJUN000604 

 D2016AJUN000605 
 D2016AJUN000606 

 D2016AJUN000607 

 D2016AJUN000608 
 D2016AJUN000609 

 D2016AJUN000610 

 D2016AJUN000611 

 D2016AJUN000612 

 D2016AJUN000613 

 D2016AJUN000614 

 D2016AJUN000615 
 D2016AJUN000616 

 D2016AJUN000617 

 D2016AJUN000618 

 D2016AJUN000619 

 D2016AJUN000620  
 D2016AJUN000621 
 D2016AJUN000622 
 D2016AJUN000623 
 D2016AJUN000624 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Sant Joan els dies 23,24 i 25 de juny de 2016. 
28/06/2016 Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
28/06/2016 Preu públic per la prestació de serveis de la Gent 
Gran de Can Rafart, Country - MAIG 2016 
28/06/2016 Pagament urgent activitats servei joventut estiu 
2016 
29/06/2016 Declaració cost real d'execució material obres al c/ 
Montseny, 7 - llicència d'obres OMAJ2011000019
29/06/2016 Al.legació a la denuncia de trànsit 15011434 
0800-FXL 
29/06/2016 Al.legació a dènuncia de trànsit 15011483 
5270-DHB 
29/06/2016 Al.legació a la dènunia de trànsit 150011106 
6363-BYV 
29/06/2016 Al.legació denúncia expt. 15011908
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit 16012490, 
vehicle 2121-DPL 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit 16012499, 
vehicle3909-FKN, 
29/06/2016 Al.legació denúncia expt. 160010707
29/06/2016 Al.legació a la dèduncia de trànsit 16012321 
2016-CKW 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit  1608214 
9271-HKF 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit 16012320 
2066-GGP 
29/06/2016 Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 
d'expedient 160011015 i vehicle B8181XB. 
29/06/2016 Dènuncia de trànsit per a tramiar 160010742 , 
6879- GLL 
29/06/2016 Al.lergació a la dènuncia de trànsit 160010725 
3326CNK 
29/06/2016 Al.legació denúncia expt. 160010714
29/06/2016 Al.legació a la deènuncia de trànsit 160010711 
9780-GLX 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trsnsit 16011356  
6687-FXR. 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit 16011282 
3347-BVF. 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit 16011279, 
vehicle 6835-GPL 

 29/06/2016 
29/06/2016 Recurs de reposició sanció expt. 150010279
29/06/2016 Rercurs reposició denúncia expt.. 150010432
29/06/2016 Recurs reposició denúncia expt. 15012240
29/06/2016 Al.legació a dènuncia de trànsit 160007661 
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l'Ajuntament. 
Preu públic per la prestació de serveis de la Gent 

Pagament urgent activitats servei joventut estiu 

st real d'execució material obres al c/ 
llicència d'obres OMAJ2011000019 

Al.legació a la denuncia de trànsit 15011434 

Al.legació a dènuncia de trànsit 15011483 - 

Al.legació a la dènunia de trànsit 150011106 - 

Al.legació denúncia expt. 15011908 
Al.legació a la dènuncia de trànsit 16012490, 

Al.legació a la dènuncia de trànsit 16012499, 

Al.legació denúncia expt. 160010707 
Al.legació a la dèduncia de trànsit 16012321 - 

Al.legació a la dènuncia de trànsit  1608214 - 

Al.legació a la dènuncia de trànsit 16012320 - 

Al·legació a la denúncia de trànsit amb número 

Dènuncia de trànsit per a tramiar 160010742 , 

Al.lergació a la dènuncia de trànsit 160010725 - 

Al.legació denúncia expt. 160010714 
Al.legació a la deènuncia de trànsit 160010711 - 

Al.legació a la dènuncia de trsnsit 16011356  

Al.legació a la dènuncia de trànsit 16011282 - 

Al.legació a la dènuncia de trànsit 16011279, 

Recurs de reposició sanció expt. 150010279 
Rercurs reposició denúncia expt.. 150010432 
Recurs reposició denúncia expt. 15012240 
Al.legació a dènuncia de trànsit 160007661 - 
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 D2016AJUN000625 

 D2016AJUN000626 

 D2016AJUN000627 

 
 D2016AJUN000628 
 D2016AJUN000629 

 D2016AJUN000630 

 D2016AJUN000631 

 D2016AJUN000632 

 D2016AJUN000633 

 D2016AJUN000634 

 D2016AJUN000635 

 D2016AJUN000636 
 D2016AJUN000637 
 D2016AJUN000638 

 D2016AJUN000639 
 D2016AJUN000640 
  
 
 
 
 
A continuació es dóna compte dels decrets del Museu
ordinària del mes de maig que van del número 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han 
consultar. 
 
 
 D2016MUSE000008 
 D2016MUSE000009 
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6687-FXR 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit 160010628 
Vehícle 0383-DTN. 
29/06/2016 Al.legació a la dènun cia de trànsit 160010508 , 
3020-DBP. 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit 16012302, 
vehicle 21477-DCV. 

29/06/2016 Al.legació denúncia expt. 16011387
29/06/2016 Al.legació a la denuncia de trànsit el dia 10 d'abril 
de 2015, a la plaça del teatre , descarregant al teatre per la actuació 
benefica.9550-FKW 
29/06/2016 Al.legació a la denuncia de trànsit el dia 10 d'abril 
de 2015, a la plaça del teatre , descarregant al teatre per la actuació 
benefica.6134-FHD 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit 160010502, 
vehicle 9636 FTG. 
29/06/2016 Al.legació a la dènuncia de trànsit 160010981,  
vehicle B-9831-PZ. 
29/06/2016 Al.legació a la denuncia de transit 15012362, 
4934-HPS 
29/06/2016 Al.legació a la denuncia de trànsit 150007927, 
3365-HWC 
29/06/2016 Al.legació a la denuncia de trànsit el dia 10 d'abril 
de 2015, a la plaça del teatre , descarregant al teatre per la actuació 
benefica.B-9162-LF 
29/06/2016 Proposta de sancions segons relació 16029861.
29/06/2016 Proposta de sanció segons relació 16030157
29/06/2016 Aprovació del Conveni de col·laboració entre 
l'ajuntament de Vilassar de Dalt i la societat Biòtops d'Ijopti SL.
29/06/2016 ANUL.LACIO DECRET 579/2016 de data 17/06/16
30/06/2016 PAGAMENT URGENT SIMERSA

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu-Arxiu dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes de maig que van del número D2016MUSE000008 al D2016MUSE000009 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han 

01/06/2016 Aprovar les operacions del Museu.
15/06/2016 Aprovar la relació de reposició de bestreta del 
Museu C00102 
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Al.legació a la dènuncia de trànsit 160010628 - 

Al.legació a la dènun cia de trànsit 160010508 , 

Al.legació a la dènuncia de trànsit 16012302, 

Al.legació denúncia expt. 16011387 
la denuncia de trànsit el dia 10 d'abril 

de 2015, a la plaça del teatre , descarregant al teatre per la actuació 

Al.legació a la denuncia de trànsit el dia 10 d'abril 
ant al teatre per la actuació 

Al.legació a la dènuncia de trànsit 160010502, 

Al.legació a la dènuncia de trànsit 160010981,  

Al.legació a la denuncia de transit 15012362, 

Al.legació a la denuncia de trànsit 150007927, 

Al.legació a la denuncia de trànsit el dia 10 d'abril 
tre , descarregant al teatre per la actuació 

Proposta de sancions segons relació 16029861. 
Proposta de sanció segons relació 16030157 

ni de col·laboració entre 
l'ajuntament de Vilassar de Dalt i la societat Biòtops d'Ijopti SL. 

ANUL.LACIO DECRET 579/2016 de data 17/06/16 
PAGAMENT URGENT SIMERSA 

Arxiu dictats des de la darrera sessió 
D2016MUSE000009 la 

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

Aprovar les operacions del Museu. 
Aprovar la relació de reposició de bestreta del 
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A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sess
ordinària del mes de maig que van del número 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 
 
 D2016TEAT000011 
 D2016TEAT000012 
 D2016TEAT000013 
 
 
15.- Precs i preguntes. 
 
 
 
El Sr. Cusidó, torna a recordar per novè més consecutiu, al Sr. Morales, si ha fet alguna 
cosa respecte del talús que s’ha menjat la vorera i avança cap el carrer de l’Avda. de la 
Cisa, i pregunta  si ha tingut temps 
 
Torna a demanar quines actuacions s’han fet a la zona de Torres i Bages i Torrent 
Lloveras, perquè continuen els problemes de pudors i mosquits.
 
Diu que del Ple passat, s’hauria 
si seria possible fer-ho en 
col·lectiu de músics. 
 
A continuació i en nom de CIU fa els precs següents:

 

1. Escrits de CIU  a la revista municipal
seus escrits a la revista municipal
ortogràfiques, aquest cop en el títol, diu que els adjunta l’inicial i podran veure el que 
surt duplicat, amb dues errades greus de lectura, altres vegades se’ls han ajuntat 
paraules i altres variants. Manifesta
ja que lliuren l’escrit en word i si es copia i s’enganxa, això no pot succeir. Afegeix que 
a banda a la contraportada, consta una persona que fa l’assessorament lingüístic.... i 
pregunta quin assessoram
perquè es modifiquen els seus escrits dels que lliuren a Comunicació, qui és el 
Responsable i perquè es porta a terme.
 

2. Factura del Consorci de la Massa sense dotació pressupostària
ple de maig, s’ha d’explicar del Consorci de la Massa, com és que hi ha factures sense 
dotació pressupostària, o sigui “al calaix”, per valor de 7.200
factures, correspon a 4.500
l’1 /1/2012, pregunta on ha estat durant tants anys aquesta factura, per quin motiu i qui 
n’és el Responsable... Manifesta que al Ple passat el Regidor els va dir que es donarien 
explicacions en la reunió que es convocaria del Consorci del Teatre que era el ll
fer-ho, qüestió que no es certa, primer perquè s’ha de contestar com a pregunta si es fa 
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A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sess
ordinària del mes de maig que van del número D2016TEAT000011 al D2016TEAT000013 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 

06/06/2016 Aprovar les operacions de la Massa.
06/06/2016 Aprovar les operacions de la Massa.
29/06/2016 Obertura d'un compte corrent amb BANKIA

orna a recordar per novè més consecutiu, al Sr. Morales, si ha fet alguna 
cosa respecte del talús que s’ha menjat la vorera i avança cap el carrer de l’Avda. de la 

si ha tingut temps d’enviar un requeriment a la propietat.

r quines actuacions s’han fet a la zona de Torres i Bages i Torrent 
Lloveras, perquè continuen els problemes de pudors i mosquits. 

s’hauria  de dir alguna cosa dels assajos dels timbalers a l’Estrella i 
ho en algun altre indret com el que es va proposar en els box del

A continuació i en nom de CIU fa els precs següents: 

Escrits de CIU  a la revista municipal. Comenta que de nou s’ha de reclamar que els 
seus escrits a la revista municipal els manipulen per semblar que hi ha errades 
ortogràfiques, aquest cop en el títol, diu que els adjunta l’inicial i podran veure el que 
surt duplicat, amb dues errades greus de lectura, altres vegades se’ls han ajuntat 
paraules i altres variants. Manifesta que no té mes explicació que ha de ser intencionat, 
ja que lliuren l’escrit en word i si es copia i s’enganxa, això no pot succeir. Afegeix que 
a banda a la contraportada, consta una persona que fa l’assessorament lingüístic.... i 
pregunta quin assessorament lingüístic. Demana com a prec, que se’ls dóni resposta a 
perquè es modifiquen els seus escrits dels que lliuren a Comunicació, qui és el 
Responsable i perquè es porta a terme. 

Factura del Consorci de la Massa sense dotació pressupostària
ple de maig, s’ha d’explicar del Consorci de la Massa, com és que hi ha factures sense 
dotació pressupostària, o sigui “al calaix”, per valor de 7.200€, i una d’aquestes 
factures, correspon a 4.500€ de la factura del Concert d’Any nou a la Massa de 

/1/2012, pregunta on ha estat durant tants anys aquesta factura, per quin motiu i qui 
n’és el Responsable... Manifesta que al Ple passat el Regidor els va dir que es donarien 
explicacions en la reunió que es convocaria del Consorci del Teatre que era el ll

ho, qüestió que no es certa, primer perquè s’ha de contestar com a pregunta si es fa 
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A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
D2016TEAT000013 la 

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

Aprovar les operacions de la Massa. 
Aprovar les operacions de la Massa. 
Obertura d'un compte corrent amb BANKIA 

orna a recordar per novè més consecutiu, al Sr. Morales, si ha fet alguna 
cosa respecte del talús que s’ha menjat la vorera i avança cap el carrer de l’Avda. de la 

d’enviar un requeriment a la propietat. 

r quines actuacions s’han fet a la zona de Torres i Bages i Torrent 

de dir alguna cosa dels assajos dels timbalers a l’Estrella i 
proposar en els box del 

Comenta que de nou s’ha de reclamar que els 
ls manipulen per semblar que hi ha errades 

ortogràfiques, aquest cop en el títol, diu que els adjunta l’inicial i podran veure el que 
surt duplicat, amb dues errades greus de lectura, altres vegades se’ls han ajuntat 

que no té mes explicació que ha de ser intencionat, 
ja que lliuren l’escrit en word i si es copia i s’enganxa, això no pot succeir. Afegeix que 
a banda a la contraportada, consta una persona que fa l’assessorament lingüístic.... i 

ent lingüístic. Demana com a prec, que se’ls dóni resposta a 
perquè es modifiquen els seus escrits dels que lliuren a Comunicació, qui és el 

Factura del Consorci de la Massa sense dotació pressupostària. Comenta que del 
ple de maig, s’ha d’explicar del Consorci de la Massa, com és que hi ha factures sense 

€, i una d’aquestes 
€ de la factura del Concert d’Any nou a la Massa de 

/1/2012, pregunta on ha estat durant tants anys aquesta factura, per quin motiu i qui 
n’és el Responsable... Manifesta que al Ple passat el Regidor els va dir que es donarien 
explicacions en la reunió que es convocaria del Consorci del Teatre que era el lloc on 

ho, qüestió que no es certa, primer perquè s’ha de contestar com a pregunta si es fa 
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en el Ple, en l’espai de control dels òrgans de Govern, i segona perquè el Regidor 
delegat President del Consorci, quan li van preguntar per aquest tema, no va s
dir, ni se’n devia recordar, la única cosa que repetia era que “estava pagada de feia molt 
de temps”... Comenta que quan ahir li van preguntar a l’Interventor, els va dir que 
estava pendent de fer un reconeixement extrajudicial de crèdit. Per la q
no entenen res. Pregunta al Regidor com pot ser, que una factura sense dotació 
pressupostària s’hagi pagat i d’on han sortit els diners. Afegeix perquè es paga abans 
aquesta factura que altres que sí
Demana com a prec que s’expliqui aquest tema d’una vegada.
 

3. Incompliment en els pagaments
proveïdors, tal i com es desprèn de les dades d’aquest 2on. Trimestre de l’informe de 
morositat, i que ara es d
puntualitza que  com dèien, moltes son factures de 2015 passades al 2016 i que això va 
donar un romanent de 305.000
650.000... Manifesta que aquests 
de 30 dies, situant-lo a una mitjana de 55.49 dies, (91,80 dies en el cas de Viserma) i 
per tant incomplint un trimestre mes els indicadors de solvència. Afegeix que, 
juntament amb els indicadors macroe
de 2015 segons l’informe conjunt de Tresoreria i Intervenció 032/2016, de data 
16/4/2016, i el 165/2016 de 20 de juliol, comporta refer de nou 
obertament no s’està complint. A banda, c
de demora, tal i com s’adverteix als informes, dels tècnics municipals als responsables 
polítics, per això, demanen com a prec, que s’expliqui com finançarà aquests diners, 
que trimestre a trimestre van creixent
en el pagament, es gasta i no es  paga, a més de continuar mantenint oberta Viserma, 
sabent  que incompleix la major part dels indicadors legalment establers, i per norma 
s’ha de tancar. Puntualitza que l’
impostos, i pregunta com es pagarà i per què no es paguen els interessos de demora als 
proveïdors com marca la norma i els diuen cada trimestre els tècnics.

 

 

 

El Sr. Morales diu que demà al matí li e
Cisa, oberts des de 2015. 

Referent al talús de la Cisa diu que li sap greu però no sap la condició de tots els terrenys i 
totes les propietats de Vilassar sense consultar
conversa informal no tenia clar si dos propietats concretes eren urbanitzables  o no i 
després el Sr. Cusidó va dir que el regidor no en tenia ni idea i que un cop el regidor 
s’informa, li diuen que en aquest moment aquells terrenys no són urb
Puntualitza que abans ho eren però amb la modificació del Pla General van deixar de ser 
urbanitzables. 

Referent als expedients diu que hi ha una reclamació per part dels propietaris que s’empara 
en un acord de ple de l’any 1979, segons el qual 
sufragar l’ajuntament i afegeix que el que s’està fent és buscar l’acta a l’arxiu d’aquell 
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en el Ple, en l’espai de control dels òrgans de Govern, i segona perquè el Regidor 
delegat President del Consorci, quan li van preguntar per aquest tema, no va s
dir, ni se’n devia recordar, la única cosa que repetia era que “estava pagada de feia molt 
de temps”... Comenta que quan ahir li van preguntar a l’Interventor, els va dir que 
estava pendent de fer un reconeixement extrajudicial de crèdit. Per la q
no entenen res. Pregunta al Regidor com pot ser, que una factura sense dotació 
pressupostària s’hagi pagat i d’on han sortit els diners. Afegeix perquè es paga abans 
questa factura que altres que sí que tenen dotació pressupostària i no e

Demana com a prec que s’expliqui aquest tema d’una vegada. 

Incompliment en els pagaments. Comenta que novament creix el deute amb els 
proveïdors, tal i com es desprèn de les dades d’aquest 2on. Trimestre de l’informe de 
morositat, i que ara es deuen als proveïdors del grup municipal 950.426,00
puntualitza que  com dèien, moltes son factures de 2015 passades al 2016 i que això va 
donar un romanent de 305.000€,(Romanent Tresoreria) però que ara en falten mes, uns 
650.000... Manifesta que aquests diners, sobrepassen el termini de pagament obligatori 

lo a una mitjana de 55.49 dies, (91,80 dies en el cas de Viserma) i 
per tant incomplint un trimestre mes els indicadors de solvència. Afegeix que, 
juntament amb els indicadors macroeconòmics detectats en la liquidació del pressupost 
de 2015 segons l’informe conjunt de Tresoreria i Intervenció 032/2016, de data 
16/4/2016, i el 165/2016 de 20 de juliol, comporta refer de nou el Pla financer, que 
obertament no s’està complint. A banda, comenta que  no s’estan pagant els interessos 
de demora, tal i com s’adverteix als informes, dels tècnics municipals als responsables 
polítics, per això, demanen com a prec, que s’expliqui com finançarà aquests diners, 
que trimestre a trimestre van creixent, ja que s’està acabant juliol i no veuen millores 
en el pagament, es gasta i no es  paga, a més de continuar mantenint oberta Viserma, 
sabent  que incompleix la major part dels indicadors legalment establers, i per norma 
s’ha de tancar. Puntualitza que l’alcalde, va dir en el Ple passat que ja no apujaria els 
impostos, i pregunta com es pagarà i per què no es paguen els interessos de demora als 
proveïdors com marca la norma i els diuen cada trimestre els tècnics.

diu que demà al matí li enviarà la relació d’expedients oberts, en el cas de la 

Referent al talús de la Cisa diu que li sap greu però no sap la condició de tots els terrenys i 
totes les propietats de Vilassar sense consultar-ho abans i per tant quan van p
conversa informal no tenia clar si dos propietats concretes eren urbanitzables  o no i 
després el Sr. Cusidó va dir que el regidor no en tenia ni idea i que un cop el regidor 
s’informa, li diuen que en aquest moment aquells terrenys no són urb
Puntualitza que abans ho eren però amb la modificació del Pla General van deixar de ser 

Referent als expedients diu que hi ha una reclamació per part dels propietaris que s’empara 
en un acord de ple de l’any 1979, segons el qual i versió dels propietaris, el talús l’ha de 
sufragar l’ajuntament i afegeix que el que s’està fent és buscar l’acta a l’arxiu d’aquell 
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en el Ple, en l’espai de control dels òrgans de Govern, i segona perquè el Regidor 
delegat President del Consorci, quan li van preguntar per aquest tema, no va saber que 
dir, ni se’n devia recordar, la única cosa que repetia era que “estava pagada de feia molt 
de temps”... Comenta que quan ahir li van preguntar a l’Interventor, els va dir que 
estava pendent de fer un reconeixement extrajudicial de crèdit. Per la qual cosa diu que 
no entenen res. Pregunta al Regidor com pot ser, que una factura sense dotació 
pressupostària s’hagi pagat i d’on han sortit els diners. Afegeix perquè es paga abans 

que tenen dotació pressupostària i no es paguen. 

. Comenta que novament creix el deute amb els 
proveïdors, tal i com es desprèn de les dades d’aquest 2on. Trimestre de l’informe de 

euen als proveïdors del grup municipal 950.426,00€, 
puntualitza que  com dèien, moltes son factures de 2015 passades al 2016 i que això va 

ò que ara en falten mes, uns 
diners, sobrepassen el termini de pagament obligatori 

lo a una mitjana de 55.49 dies, (91,80 dies en el cas de Viserma) i 
per tant incomplint un trimestre mes els indicadors de solvència. Afegeix que, 

conòmics detectats en la liquidació del pressupost 
de 2015 segons l’informe conjunt de Tresoreria i Intervenció 032/2016, de data 

el Pla financer, que 
omenta que  no s’estan pagant els interessos 

de demora, tal i com s’adverteix als informes, dels tècnics municipals als responsables 
polítics, per això, demanen com a prec, que s’expliqui com finançarà aquests diners, 

, ja que s’està acabant juliol i no veuen millores 
en el pagament, es gasta i no es  paga, a més de continuar mantenint oberta Viserma, 
sabent  que incompleix la major part dels indicadors legalment establers, i per norma 

alcalde, va dir en el Ple passat que ja no apujaria els 
impostos, i pregunta com es pagarà i per què no es paguen els interessos de demora als 
proveïdors com marca la norma i els diuen cada trimestre els tècnics. 

nviarà la relació d’expedients oberts, en el cas de la 

Referent al talús de la Cisa diu que li sap greu però no sap la condició de tots els terrenys i 
ho abans i per tant quan van parlar en una 

conversa informal no tenia clar si dos propietats concretes eren urbanitzables  o no i 
després el Sr. Cusidó va dir que el regidor no en tenia ni idea i que un cop el regidor 
s’informa, li diuen que en aquest moment aquells terrenys no són urbanitzables. 
Puntualitza que abans ho eren però amb la modificació del Pla General van deixar de ser 

Referent als expedients diu que hi ha una reclamació per part dels propietaris que s’empara 
i versió dels propietaris, el talús l’ha de 

sufragar l’ajuntament i afegeix que el que s’està fent és buscar l’acta a l’arxiu d’aquell 
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acord de ple per tal de consultar amb els serveis jurídica de l’ajuntament i en funció d’això 
es respondrà. 

Mentres tant i per avançar temps, la Diputació ha concedit una ajuda per fer lestudi tècnic, 
és a dir quina és la solució que s’ha d’aplicar per la contenció d’aquest talús i un cop s’hagi 
resolt de si s’ha de sufragar pels propietaris o l’ajuntament, ja es podrà aplic
sabrà que s’ha de fer que és en  el que ara mateix està treballant la Diputació mentrestant es 
fan actuacions de contenció periòdiques de retirada de les terres que cauen en el vial de 
circulació. 

Puntualitza que no es fa contenció de les 
vivendes en aquella vorera i just al davant hi ha una vorera prou ample com per circular
amb seguretat a peu. 

Pel que fa als bonys que hi ha a la calçada diu que ja ho va respondre al passat ple i que 
està prevista que al setembre o a l’octubre s’eliminin.

 

El Sr. Cusidó puntualitza que no recordava que s’havia canviat la qualificació urbanística.

 

El Sr. Morales referent a l’assaig de tabalers a l’Estrella diu que als books del col·lectiu de 
músics no hi caben per què és un espai reduït.

Puntualitza que també ha arribat la queixa per part dels veïns i que ja en parlaran amb la 
colla però que viure al centre del poble té avantatges i inconvenients.

Referent als escrits del butlletí municipal diu que si hi ha 
escrit presenta faltes d’ortografia és per què no els ha revisat prou per què el departament 
de comunicació recepciona els escrits que envien els grups municipals, els copia i els 
enganxa a l’espai del butlletí i afegeix que
digui que es manipula. 

Manifesta que ell no llegeix els escrits dels grups polítics fins que no apareixen al butlletí 
municipal publicat per què és de rigor que els escrits polítics mantinguin la seva priv
en el sentit que un polític no hi intervingui abans que surtin publicats.

 

El Sr. Cusidó diu que la primera vegada que va passar de li va dir que s’havia quedat 
enganxat però que aquesta vegada és al títol i no és el mateix que es va enviar.

 

El Sr. Morales li diu al Sr. Cusidó que li reenvií el correu electrònic que va enviar per tal 
de poder-ho comprovar. 

 

El Sr. Oliva diu que referent a les factures del Consorci diu que efectivament hi ha dues 
factures del 2015 que estan fora de partida. Diu que 
extrajudicial que és el que pertoca i que es farà al paquet del pla de sanejament que va 
anunciar que es presentarà entre setembre i octubre.
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acord de ple per tal de consultar amb els serveis jurídica de l’ajuntament i en funció d’això 

i per avançar temps, la Diputació ha concedit una ajuda per fer lestudi tècnic, 
és a dir quina és la solució que s’ha d’aplicar per la contenció d’aquest talús i un cop s’hagi 
resolt de si s’ha de sufragar pels propietaris o l’ajuntament, ja es podrà aplic
sabrà que s’ha de fer que és en  el que ara mateix està treballant la Diputació mentrestant es 
fan actuacions de contenció periòdiques de retirada de les terres que cauen en el vial de 

Puntualitza que no es fa contenció de les terres que cauen a la vorera per què no hi ha 
vivendes en aquella vorera i just al davant hi ha una vorera prou ample com per circular

Pel que fa als bonys que hi ha a la calçada diu que ja ho va respondre al passat ple i que 
revista que al setembre o a l’octubre s’eliminin. 

puntualitza que no recordava que s’havia canviat la qualificació urbanística.

referent a l’assaig de tabalers a l’Estrella diu que als books del col·lectiu de 
en per què és un espai reduït. 

Puntualitza que també ha arribat la queixa per part dels veïns i que ja en parlaran amb la 
colla però que viure al centre del poble té avantatges i inconvenients. 

Referent als escrits del butlletí municipal diu que si hi ha un grup municipal que en el seu 
escrit presenta faltes d’ortografia és per què no els ha revisat prou per què el departament 
de comunicació recepciona els escrits que envien els grups municipals, els copia i els 
enganxa a l’espai del butlletí i afegeix que no es fa la revisió ortogràfica per evitar que es 

Manifesta que ell no llegeix els escrits dels grups polítics fins que no apareixen al butlletí 
municipal publicat per què és de rigor que els escrits polítics mantinguin la seva priv
en el sentit que un polític no hi intervingui abans que surtin publicats. 

diu que la primera vegada que va passar de li va dir que s’havia quedat 
enganxat però que aquesta vegada és al títol i no és el mateix que es va enviar.

li diu al Sr. Cusidó que li reenvií el correu electrònic que va enviar per tal 

diu que referent a les factures del Consorci diu que efectivament hi ha dues 
del 2015 que estan fora de partida. Diu que ara s’ha de fer un reconeixement 

extrajudicial que és el que pertoca i que es farà al paquet del pla de sanejament que va 
anunciar que es presentarà entre setembre i octubre. 
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acord de ple per tal de consultar amb els serveis jurídica de l’ajuntament i en funció d’això 

i per avançar temps, la Diputació ha concedit una ajuda per fer lestudi tècnic, 
és a dir quina és la solució que s’ha d’aplicar per la contenció d’aquest talús i un cop s’hagi 
resolt de si s’ha de sufragar pels propietaris o l’ajuntament, ja es podrà aplicar per què ja se 
sabrà que s’ha de fer que és en  el que ara mateix està treballant la Diputació mentrestant es 
fan actuacions de contenció periòdiques de retirada de les terres que cauen en el vial de 

terres que cauen a la vorera per què no hi ha 
vivendes en aquella vorera i just al davant hi ha una vorera prou ample com per circular-hi 

Pel que fa als bonys que hi ha a la calçada diu que ja ho va respondre al passat ple i que 

puntualitza que no recordava que s’havia canviat la qualificació urbanística. 

referent a l’assaig de tabalers a l’Estrella diu que als books del col·lectiu de 

Puntualitza que també ha arribat la queixa per part dels veïns i que ja en parlaran amb la 

un grup municipal que en el seu 
escrit presenta faltes d’ortografia és per què no els ha revisat prou per què el departament 
de comunicació recepciona els escrits que envien els grups municipals, els copia i els 

no es fa la revisió ortogràfica per evitar que es 

Manifesta que ell no llegeix els escrits dels grups polítics fins que no apareixen al butlletí 
municipal publicat per què és de rigor que els escrits polítics mantinguin la seva privacitat 

diu que la primera vegada que va passar de li va dir que s’havia quedat 
enganxat però que aquesta vegada és al títol i no és el mateix que es va enviar. 

li diu al Sr. Cusidó que li reenvií el correu electrònic que va enviar per tal 

diu que referent a les factures del Consorci diu que efectivament hi ha dues 
ara s’ha de fer un reconeixement 

extrajudicial que és el que pertoca i que es farà al paquet del pla de sanejament que va 
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Puntualitza que es faran reunions prèvies dels grups per explicar els detalls i q
pugui aclarir aquests dubtes i aquestes qüestions tècniques que es plantegen.

Pel que fa al deute dels proveïdors, diu que és exactament del que deu la Generalitat a 
l’Ajuntament. Manifesta que sembra ser que hi haurà un pagament que permetrà come
a pagar sobretot als petits proveïdors.

Afegeix que s’ha pres una altra mesura que és suspendre els pagaments a l’estat, seguretat 
social i IRPF, que s’ajornarà i es pagarà abans als petits proveïdors per què la situació és 
molt injusta i no pot ser q
Generalitat no els pugui donar a l’Ajuntament i els que surtin perdent siguin els petits 
proveïdors i per tant es canviarà el sistema del  Pla de disposició de Fons i s’actuarà durant 
un temps amb aquesta mesura combinada amb aquesta entrada de diners que es preveu 
extraordinària i que permetrà actualitzar això.

Afegeix que de totes formes l’Ajuntament està per sota de 60 dies, que és el moment en 
que es dispara i és una  morositat greu i per 

 

El Sr. Cusidó puntualitza que l’interventor i el tresorer ja han dit que s’ha de liquidar els 
interessos de demora. 

 

El Sr. Oliva diu que pel que fa al pagament dels interessos de demora són els tècnics que 
calculen el que s’ha d’aplicar i ja saben el que han de fer.

 

El Sr. Miralles en nom de la CUP formula els precs següents:

 

1. Convocatòria de comissions
convocar les comissions com la de gènere, la d’avaluació de servis bàsics, la 
comissió de la Masoveria, entre d’altres que no depenen de l’aprovació d’un 
reglament de participació i a la vegada, ja que en el mes passat es va aprovar el 
reglament de participació, quan es pensen convocar els consells dels diferents 
àmbits que hi ha i a la vegada també demanen que si quan es pensen convocar, si es 
pot fer d’una forma una mica organitzada i consensuada per què creu que aniria 
millor per tots plegats.
 

2. Mesures vers els canvis de mobilitat
són les mesures que s’han pres arrel dels canvis de mo
poble, per què ara que s’està en aquesta etapa primera de transició i d’aprovar a 
veure com funcionen aquests canvis, doncs quines mesures s’han pres per què els 
veïns afectats puguin donar la seva opinió més enllà de l’audiència que es va fer. 
Comenta que hi ha d’haver alguna bústia o algun lloc que els veïns puguin 
expressar les seves op
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Puntualitza que es faran reunions prèvies dels grups per explicar els detalls i q
pugui aclarir aquests dubtes i aquestes qüestions tècniques que es plantegen.

Pel que fa al deute dels proveïdors, diu que és exactament del que deu la Generalitat a 
l’Ajuntament. Manifesta que sembra ser que hi haurà un pagament que permetrà come
a pagar sobretot als petits proveïdors. 

Afegeix que s’ha pres una altra mesura que és suspendre els pagaments a l’estat, seguretat 
social i IRPF, que s’ajornarà i es pagarà abans als petits proveïdors per què la situació és 
molt injusta i no pot ser que l’estat no doni els diners a la Generalitat quan pertoqui, la 
Generalitat no els pugui donar a l’Ajuntament i els que surtin perdent siguin els petits 
proveïdors i per tant es canviarà el sistema del  Pla de disposició de Fons i s’actuarà durant 

s amb aquesta mesura combinada amb aquesta entrada de diners que es preveu 
extraordinària i que permetrà actualitzar això. 

Afegeix que de totes formes l’Ajuntament està per sota de 60 dies, que és el moment en 
que es dispara i és una  morositat greu i per tant s’ha d’avisar i ara encara no toca.

puntualitza que l’interventor i el tresorer ja han dit que s’ha de liquidar els 

diu que pel que fa al pagament dels interessos de demora són els tècnics que 
n el que s’ha d’aplicar i ja saben el que han de fer. 

en nom de la CUP formula els precs següents: 

Convocatòria de comissions. Comenta que volen preguntar
convocar les comissions com la de gènere, la d’avaluació de servis bàsics, la 
comissió de la Masoveria, entre d’altres que no depenen de l’aprovació d’un 
reglament de participació i a la vegada, ja que en el mes passat es va aprovar el 

ament de participació, quan es pensen convocar els consells dels diferents 
àmbits que hi ha i a la vegada també demanen que si quan es pensen convocar, si es 
pot fer d’una forma una mica organitzada i consensuada per què creu que aniria 

gats. 

Mesures vers els canvis de mobilitat. Comenta que els agradaria preguntar quines 
són les mesures que s’han pres arrel dels canvis de mobilitat de la part baixa del 
poble, per què ara que s’està en aquesta etapa primera de transició i d’aprovar a 

re com funcionen aquests canvis, doncs quines mesures s’han pres per què els 
veïns afectats puguin donar la seva opinió més enllà de l’audiència que es va fer. 
Comenta que hi ha d’haver alguna bústia o algun lloc que els veïns puguin 
expressar les seves opinions vers els canvis fets. 
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Puntualitza que es faran reunions prèvies dels grups per explicar els detalls i qualsevol 
pugui aclarir aquests dubtes i aquestes qüestions tècniques que es plantegen. 

Pel que fa al deute dels proveïdors, diu que és exactament del que deu la Generalitat a 
l’Ajuntament. Manifesta que sembra ser que hi haurà un pagament que permetrà començar 

Afegeix que s’ha pres una altra mesura que és suspendre els pagaments a l’estat, seguretat 
social i IRPF, que s’ajornarà i es pagarà abans als petits proveïdors per què la situació és 

ue l’estat no doni els diners a la Generalitat quan pertoqui, la 
Generalitat no els pugui donar a l’Ajuntament i els que surtin perdent siguin els petits 
proveïdors i per tant es canviarà el sistema del  Pla de disposició de Fons i s’actuarà durant 

s amb aquesta mesura combinada amb aquesta entrada de diners que es preveu 

Afegeix que de totes formes l’Ajuntament està per sota de 60 dies, que és el moment en 
tant s’ha d’avisar i ara encara no toca. 

puntualitza que l’interventor i el tresorer ja han dit que s’ha de liquidar els 

diu que pel que fa al pagament dels interessos de demora són els tècnics que 

Comenta que volen preguntar quan es pensen 
convocar les comissions com la de gènere, la d’avaluació de servis bàsics, la 
comissió de la Masoveria, entre d’altres que no depenen de l’aprovació d’un 
reglament de participació i a la vegada, ja que en el mes passat es va aprovar el 

ament de participació, quan es pensen convocar els consells dels diferents 
àmbits que hi ha i a la vegada també demanen que si quan es pensen convocar, si es 
pot fer d’una forma una mica organitzada i consensuada per què creu que aniria 

Comenta que els agradaria preguntar quines 
de la part baixa del 

poble, per què ara que s’està en aquesta etapa primera de transició i d’aprovar a 
re com funcionen aquests canvis, doncs quines mesures s’han pres per què els 

veïns afectats puguin donar la seva opinió més enllà de l’audiència que es va fer. 
Comenta que hi ha d’haver alguna bústia o algun lloc que els veïns puguin 
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A continuació vol desitjat a tothom que passi un molt bon estiu
que les tinguin i una bona festa major.
 
 
L’alcalde diu pel que fa a la previsió de la comissió d’avaluació de serveis bàsics, hi ha 
feina feta que s’està sistematitzant però que és ferragossa i que el compromís és convocar 
pel mes de setembre, el que s’havia acordat que és l’anàlisi dels bàsics primer, per després 
passar als complementaris. 
 
El Sr. Morales sobre el tema dels consel
reglament de participació de forma que el que no passi sigui que a principi de curs, al mes 
de setembre es convoquin de cop tots els consells i assisteix molta gent al primer. En el 
segon la meitat, en el tercer d

Comenta que s’està acabant de calibrar durant l’estiu que les diverses àrees que depenen 
d’un Consell de Participació que està estipulat en el reglament que impulsarà un consell de 
participació, comencin a treballar aquells projectes que el consell hauria de liderar o hauria 
de tractar que siguin d’interès del conjunt del sector per no caure en el que a vegades 
passava que se centrava el debat en un tema molt particular que no interessava al conj
dels membres del consell amb la idea que es pugui seure a principis del mes de setembre, 
parlar de la composició dels consells, de les persones que tenen interès en participar dels 
consells o que els grups considerin que seria molt interessant que en f
forma activa i progressivament durant la tardor anar engegant els diversos consells i no cal 
que siguin tots de cop, al mes de setembre, en funció dels que ja tinguin clarament temes 
en solfa que s’hagin de tractar....

Sobre les mesures que s’han pres per informar i que el veïns opinin dels canvis de mobilitat 
diu que van seguir una estratègia d’informació progressiva, d’entrada primer aquells veïns 
que estan organitzats en associacions i que per tant són el referents d’interlocució amb 
l’ajuntament en la seva zona. Comenta que al mes de març amb un primer esborrany de la 
proposta es reunien amb les juntes del Barri del Pi i del Barri de  Can Salvet, també amb la 
nova junta de l’associació de comerciants, més endavant els van anar fent un co
proposta més definida, va ser fer reunions carrer per carrer, en tots els carrers on hi havia 
afectacions i es convocaven els veïns (Rafel Riera Prats, carrer Murillo...) després 
l’audiència pública oberta al conjunt de la ciutadania, tots els 
més endavant es va publicar la informació en el diari de referència a nivell comarcal, el 
Punt, per què arribés a públic que no segueix habitualment els canals municipals, el butlletí 
municipal, pàgina i mitja amb tots els ca
treballadors municipals que estan en els diversos canals d’oficina d’atenció al ciutadà, al 
departament de comunicació, suport administratiu de l’àrea de territori per què 
centralitzessin en el cap de te
arribaven. Afegeix que s’han celebrat més de 10 reunions amb veïns, alguns a títol 
individual i d’altres com a representants de comunitats de propietaris que plantejaven 
dubtes o qüestions particulars
realment quan es fan aquestes sessions sempre s’explica que el que es busca en tots els 
projectes d’intervenció pública sobre el territori és combinar tres coneixements o tres 
voluntats: el coneixement tècnic que els professionals aporten, la voluntat política, 
l’ambició política d’aquest govern que és de generar un poble més amable i segur i reduir 
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A continuació vol desitjat a tothom que passi un molt bon estiu, unes bones vacances als 
que les tinguin i una bona festa major. 

L’alcalde diu pel que fa a la previsió de la comissió d’avaluació de serveis bàsics, hi ha 
feina feta que s’està sistematitzant però que és ferragossa i que el compromís és convocar 
pel mes de setembre, el que s’havia acordat que és l’anàlisi dels bàsics primer, per després 

 

sobre el tema dels consells diu que el plantejament és implantar el 
reglament de participació de forma que el que no passi sigui que a principi de curs, al mes 
de setembre es convoquin de cop tots els consells i assisteix molta gent al primer. En el 
segon la meitat, en el tercer dos persones i en el quart fins i tot s’oblida de convocar

Comenta que s’està acabant de calibrar durant l’estiu que les diverses àrees que depenen 
d’un Consell de Participació que està estipulat en el reglament que impulsarà un consell de 

comencin a treballar aquells projectes que el consell hauria de liderar o hauria 
de tractar que siguin d’interès del conjunt del sector per no caure en el que a vegades 
passava que se centrava el debat en un tema molt particular que no interessava al conj
dels membres del consell amb la idea que es pugui seure a principis del mes de setembre, 
parlar de la composició dels consells, de les persones que tenen interès en participar dels 
consells o que els grups considerin que seria molt interessant que en f
forma activa i progressivament durant la tardor anar engegant els diversos consells i no cal 
que siguin tots de cop, al mes de setembre, en funció dels que ja tinguin clarament temes 
en solfa que s’hagin de tractar.... 

e s’han pres per informar i que el veïns opinin dels canvis de mobilitat 
diu que van seguir una estratègia d’informació progressiva, d’entrada primer aquells veïns 
que estan organitzats en associacions i que per tant són el referents d’interlocució amb 

juntament en la seva zona. Comenta que al mes de març amb un primer esborrany de la 
proposta es reunien amb les juntes del Barri del Pi i del Barri de  Can Salvet, també amb la 
nova junta de l’associació de comerciants, més endavant els van anar fent un co
proposta més definida, va ser fer reunions carrer per carrer, en tots els carrers on hi havia 
afectacions i es convocaven els veïns (Rafel Riera Prats, carrer Murillo...) després 
l’audiència pública oberta al conjunt de la ciutadania, tots els vilassarencs i vilassarenques, 
més endavant es va publicar la informació en el diari de referència a nivell comarcal, el 
Punt, per què arribés a públic que no segueix habitualment els canals municipals, el butlletí 
municipal, pàgina i mitja amb tots els canvis i a partir d’aquí, es va donar instruccions als 
treballadors municipals que estan en els diversos canals d’oficina d’atenció al ciutadà, al 
departament de comunicació, suport administratiu de l’àrea de territori per què 
centralitzessin en el cap de territori i en la pròpia regidoria totes les demandes que 
arribaven. Afegeix que s’han celebrat més de 10 reunions amb veïns, alguns a títol 
individual i d’altres com a representants de comunitats de propietaris que plantejaven 
dubtes o qüestions particulars i respecte a la proposta inicial estan satisfets per què 
realment quan es fan aquestes sessions sempre s’explica que el que es busca en tots els 
projectes d’intervenció pública sobre el territori és combinar tres coneixements o tres 

ent tècnic que els professionals aporten, la voluntat política, 
l’ambició política d’aquest govern que és de generar un poble més amable i segur i reduir 
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, unes bones vacances als 

L’alcalde diu pel que fa a la previsió de la comissió d’avaluació de serveis bàsics, hi ha una 
feina feta que s’està sistematitzant però que és ferragossa i que el compromís és convocar 
pel mes de setembre, el que s’havia acordat que és l’anàlisi dels bàsics primer, per després 

ls diu que el plantejament és implantar el 
reglament de participació de forma que el que no passi sigui que a principi de curs, al mes 
de setembre es convoquin de cop tots els consells i assisteix molta gent al primer. En el 

os persones i en el quart fins i tot s’oblida de convocar-lo. 

Comenta que s’està acabant de calibrar durant l’estiu que les diverses àrees que depenen 
d’un Consell de Participació que està estipulat en el reglament que impulsarà un consell de 

comencin a treballar aquells projectes que el consell hauria de liderar o hauria 
de tractar que siguin d’interès del conjunt del sector per no caure en el que a vegades 
passava que se centrava el debat en un tema molt particular que no interessava al conjunt 
dels membres del consell amb la idea que es pugui seure a principis del mes de setembre, 
parlar de la composició dels consells, de les persones que tenen interès en participar dels 
consells o que els grups considerin que seria molt interessant que en formessin part de 
forma activa i progressivament durant la tardor anar engegant els diversos consells i no cal 
que siguin tots de cop, al mes de setembre, en funció dels que ja tinguin clarament temes 

e s’han pres per informar i que el veïns opinin dels canvis de mobilitat 
diu que van seguir una estratègia d’informació progressiva, d’entrada primer aquells veïns 
que estan organitzats en associacions i que per tant són el referents d’interlocució amb 

juntament en la seva zona. Comenta que al mes de març amb un primer esborrany de la 
proposta es reunien amb les juntes del Barri del Pi i del Barri de  Can Salvet, també amb la 
nova junta de l’associació de comerciants, més endavant els van anar fent un cop estava la 
proposta més definida, va ser fer reunions carrer per carrer, en tots els carrers on hi havia 
afectacions i es convocaven els veïns (Rafel Riera Prats, carrer Murillo...) després 

vilassarencs i vilassarenques, 
més endavant es va publicar la informació en el diari de referència a nivell comarcal, el 
Punt, per què arribés a públic que no segueix habitualment els canals municipals, el butlletí 

nvis i a partir d’aquí, es va donar instruccions als 
treballadors municipals que estan en els diversos canals d’oficina d’atenció al ciutadà, al 
departament de comunicació, suport administratiu de l’àrea de territori per què 

rritori i en la pròpia regidoria totes les demandes que 
arribaven. Afegeix que s’han celebrat més de 10 reunions amb veïns, alguns a títol 
individual i d’altres com a representants de comunitats de propietaris que plantejaven 

i respecte a la proposta inicial estan satisfets per què 
realment quan es fan aquestes sessions sempre s’explica que el que es busca en tots els 
projectes d’intervenció pública sobre el territori és combinar tres coneixements o tres 

ent tècnic que els professionals aporten, la voluntat política, 
l’ambició política d’aquest govern que és de generar un poble més amable i segur i reduir 
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els trajectes en cotxe que són innecessaris que n’hi ha afavorint l’anar a peu, i els vianants i 
l’accés al comerç i el coneixement veïnal de les persones que viuen el dia a dia d ela 
dinàmica del carrer i que es troben que quan ells hi van a parlar, sobre la base d’una 
proposta, realment, han pogut fer propostes molt interessants que han canviat algunes p
del projecte que al principi ells no havien vist per què no hi són cada dia.

Puntualitza que alguns casos són la inversió de la direcció d’un tram del carrer Murillo 
entre Riera Salvet i Manuel Moreno, al costat del Dolmen, els veïns van alertar de la
visibilitat de l’actual cruïlla i del fet que si no es feia la interrupció, del sentit de circulació 
per entendre’s en direcció Barcelona de tot el conjunt del carrer, es podria convertir en una 
via alternativa que utilitzessin els cotxes que no pass
de Bufalà, un cop estigués implantat la primera direcció o la demanda de l’associació de 
veins del Barri del Pi d’afegir una parada més d’autobús, que no es contemplava al projecte 
inicial i que es van anar incorporant

Demana una mica de paciència, que és el que també ha demanat l’equip de govern al cos 
de la policia local i que sobretot actuï amb pedagogia els primers mesos. 

Entenen que hi haurà gent que es despistarà i per tant, primer explicar els ca
s’estan produint abans d’anar directes però també demanen una mica de paciència per què 
són mesures que es van implantant progressivament i per tant pot ser 
dies algun carrer no quedi exactament com ha de quedar i això ocasioni 
donar alguna volta més. 

Manifesta que a la propera setmana estaran els canvis principals implantats i a principis de 
setembre s’acabaran de fer algunes qüestions més perifèriques.

 

El Sr. Miralles creu que no li ha respòs al que ha pregunt
període de probes fins a la implantació definitiva, hi haurà algun lloc físic o algun canal de 
comunicació que es pugui prestar a tot el poble i la gent per què es pugui queixar o es farà 
per correu electrònic, per wassap o el

 

El Sr. Morales els canals per dirigir
que no tanca excepte els dies festius, bústia de l’Ajuntament, aplicació municipal de 
queixes i suggeriments que s’ha habilitat expressament per 
que és qui està pilotant aquest procés. Afegeix que canals com Twiter, facebook 
institucionals, també es poden utilitzar.

Manifesta que si que ha respòs sobre el procés informatiu que s’ha fet als veïns en els 
carrers. 

 

La Sra. Ruhí puntualitza que referent al pla d‘igualtat, s’ha fet una fase de recollir la feina 
que hi ha feta els últims anys sobre aquest tema i que ella mateixa s’ha entrevistat amb la 
cap de polítiques d’igualtat d ela Diputació i està previst pel mes de s
trobada per què ella vol fer entrar a l’ajuntament de Vilassar en un concurs de subvencions 
que hi haurà d’empreses que portaran l’assessorament, per aquesta revisió o millora del 
pla. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

els trajectes en cotxe que són innecessaris que n’hi ha afavorint l’anar a peu, i els vianants i 
és al comerç i el coneixement veïnal de les persones que viuen el dia a dia d ela 

dinàmica del carrer i que es troben que quan ells hi van a parlar, sobre la base d’una 
proposta, realment, han pogut fer propostes molt interessants que han canviat algunes p
del projecte que al principi ells no havien vist per què no hi són cada dia.

Puntualitza que alguns casos són la inversió de la direcció d’un tram del carrer Murillo 
entre Riera Salvet i Manuel Moreno, al costat del Dolmen, els veïns van alertar de la
visibilitat de l’actual cruïlla i del fet que si no es feia la interrupció, del sentit de circulació 
per entendre’s en direcció Barcelona de tot el conjunt del carrer, es podria convertir en una 
via alternativa que utilitzessin els cotxes que no passaven ja per Vidal i Barraquer, Ignasi 
de Bufalà, un cop estigués implantat la primera direcció o la demanda de l’associació de 
veins del Barri del Pi d’afegir una parada més d’autobús, que no es contemplava al projecte 
inicial i que es van anar incorporant sobre la marxa. 

Demana una mica de paciència, que és el que també ha demanat l’equip de govern al cos 
de la policia local i que sobretot actuï amb pedagogia els primers mesos. 

Entenen que hi haurà gent que es despistarà i per tant, primer explicar els ca
s’estan produint abans d’anar directes però també demanen una mica de paciència per què 
són mesures que es van implantant progressivament i per tant pot ser  
dies algun carrer no quedi exactament com ha de quedar i això ocasioni 

Manifesta que a la propera setmana estaran els canvis principals implantats i a principis de 
setembre s’acabaran de fer algunes qüestions més perifèriques. 

creu que no li ha respòs al que ha preguntat. Pregunta si durant aquest 
període de probes fins a la implantació definitiva, hi haurà algun lloc físic o algun canal de 
comunicació que es pugui prestar a tot el poble i la gent per què es pugui queixar o es farà 
per correu electrònic, per wassap o el paren pel carrer. 

els canals per dirigir-se a l’Ajuntament són l’oficina d’atenció al ciutadà 
que no tanca excepte els dies festius, bústia de l’Ajuntament, aplicació municipal de 
queixes i suggeriments que s’ha habilitat expressament per què es redirigeixin a territori 
que és qui està pilotant aquest procés. Afegeix que canals com Twiter, facebook 
institucionals, també es poden utilitzar. 

Manifesta que si que ha respòs sobre el procés informatiu que s’ha fet als veïns en els 

puntualitza que referent al pla d‘igualtat, s’ha fet una fase de recollir la feina 
que hi ha feta els últims anys sobre aquest tema i que ella mateixa s’ha entrevistat amb la 
cap de polítiques d’igualtat d ela Diputació i està previst pel mes de s
trobada per què ella vol fer entrar a l’ajuntament de Vilassar en un concurs de subvencions 
que hi haurà d’empreses que portaran l’assessorament, per aquesta revisió o millora del 
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els trajectes en cotxe que són innecessaris que n’hi ha afavorint l’anar a peu, i els vianants i 
és al comerç i el coneixement veïnal de les persones que viuen el dia a dia d ela 

dinàmica del carrer i que es troben que quan ells hi van a parlar, sobre la base d’una 
proposta, realment, han pogut fer propostes molt interessants que han canviat algunes parts 
del projecte que al principi ells no havien vist per què no hi són cada dia. 

Puntualitza que alguns casos són la inversió de la direcció d’un tram del carrer Murillo 
entre Riera Salvet i Manuel Moreno, al costat del Dolmen, els veïns van alertar de la poca 
visibilitat de l’actual cruïlla i del fet que si no es feia la interrupció, del sentit de circulació 
per entendre’s en direcció Barcelona de tot el conjunt del carrer, es podria convertir en una 

aven ja per Vidal i Barraquer, Ignasi 
de Bufalà, un cop estigués implantat la primera direcció o la demanda de l’associació de 
veins del Barri del Pi d’afegir una parada més d’autobús, que no es contemplava al projecte 

Demana una mica de paciència, que és el que també ha demanat l’equip de govern al cos 
de la policia local i que sobretot actuï amb pedagogia els primers mesos.  

Entenen que hi haurà gent que es despistarà i per tant, primer explicar els canvis que 
s’estan produint abans d’anar directes però també demanen una mica de paciència per què 

 que durant alguns 
dies algun carrer no quedi exactament com ha de quedar i això ocasioni que algú hagi de 

Manifesta que a la propera setmana estaran els canvis principals implantats i a principis de 

at. Pregunta si durant aquest 
període de probes fins a la implantació definitiva, hi haurà algun lloc físic o algun canal de 
comunicació que es pugui prestar a tot el poble i la gent per què es pugui queixar o es farà 

se a l’Ajuntament són l’oficina d’atenció al ciutadà 
que no tanca excepte els dies festius, bústia de l’Ajuntament, aplicació municipal de 

què es redirigeixin a territori 
que és qui està pilotant aquest procés. Afegeix que canals com Twiter, facebook 

Manifesta que si que ha respòs sobre el procés informatiu que s’ha fet als veïns en els 

puntualitza que referent al pla d‘igualtat, s’ha fet una fase de recollir la feina 
que hi ha feta els últims anys sobre aquest tema i que ella mateixa s’ha entrevistat amb la 
cap de polítiques d’igualtat d ela Diputació i està previst pel mes de setembre una altra 
trobada per què ella vol fer entrar a l’ajuntament de Vilassar en un concurs de subvencions 
que hi haurà d’empreses que portaran l’assessorament, per aquesta revisió o millora del 
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La Sra. Martín-Moreno en nom del PP formula els prec

 

1. Bandera i retrat. Comenta que a l’article 8 del Reglament Orgànic Municipal diu 
que la sala de plens estarà presidida per la senyera, la bandera de Vilassar de Dalt i 
altres banderes que estan obligades normativament i també està el retrat del
president de la Generalitat i altres retrets que siguin preceptius normativament. 
Demana que es col·loqui a la s
aprovat no fa gaire, la bandera s’Espanya i el retrat del rei. Li diu a l’alcalde que si 
no ho té, ella ho porta. Demana un certificat al secretari municipal que digui el 
perquè si ho diu el ROM no hi ha a la sala de plens ni la bandera espanyola ni el 
retrat del rei. 

 
Li vol desitjar a tothom unes bones vacances i 
 
 
El secretari municipal puntualitza que els precs i preguntes són adreçats a l’equip de 
govern i que no són petició d’informació al secretari, per tant li diu a la regidora que el 
certificat el demani per escrit al registre de l’ajuntament.
 
L’alcalde puntualitza que la sala de plens continuarà així i que tot i que li demani un 
informe al secretari, la sala està ben representada des del punt de vista simbòlic.
 
La Sra. Martín-Moreno insisteix en que s’ha de complir el ROM per molt que a l’alcalde 
no li agradi. 
 
El Sr. Morales aclareix que la obligatorietat que hi hagi el retrat del rei a la sala de plens no 
està en una llei sinó en un reglament i afegeix que si hi ha un reglament que ho 
desenvolupa i en aquest cas és el ROM que diu clarament “les que hi ha 
en calen més normativament.
 
La Sra. Martín-Moreno puntualitza que ha llegit el que posa en el ROM i hi tenen que estar 
i que una altra cosa és que no vulguin però insisteix que el ROM s’ha de complir i no en 
unes coses sí i en altres no. 
 
 
La Sra. Bosch no vol formular cap prec.
 
 
Torn de preguntes 
 
 
El Sr. Cusidó no formularà cap pregunta. Desitja una bona festa major i vacances a tothom.
 
 
La CUP no formularà cap pregunta.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

en nom del PP formula els precs següents: 

Comenta que a l’article 8 del Reglament Orgànic Municipal diu 
que la sala de plens estarà presidida per la senyera, la bandera de Vilassar de Dalt i 
altres banderes que estan obligades normativament i també està el retrat del
president de la Generalitat i altres retrets que siguin preceptius normativament. 
Demana que es col·loqui a la sala de plens de l’Ajuntament tal com diu el ROM, 
aprovat no fa gaire, la bandera s’Espanya i el retrat del rei. Li diu a l’alcalde que si 

té, ella ho porta. Demana un certificat al secretari municipal que digui el 
perquè si ho diu el ROM no hi ha a la sala de plens ni la bandera espanyola ni el 

Li vol desitjar a tothom unes bones vacances i que disfrutin de la festa major.

El secretari municipal puntualitza que els precs i preguntes són adreçats a l’equip de 
govern i que no són petició d’informació al secretari, per tant li diu a la regidora que el 
certificat el demani per escrit al registre de l’ajuntament. 

tualitza que la sala de plens continuarà així i que tot i que li demani un 
informe al secretari, la sala està ben representada des del punt de vista simbòlic.

insisteix en que s’ha de complir el ROM per molt que a l’alcalde 

aclareix que la obligatorietat que hi hagi el retrat del rei a la sala de plens no 
està en una llei sinó en un reglament i afegeix que si hi ha un reglament que ho 
desenvolupa i en aquest cas és el ROM que diu clarament “les que hi ha 
en calen més normativament. 

puntualitza que ha llegit el que posa en el ROM i hi tenen que estar 
i que una altra cosa és que no vulguin però insisteix que el ROM s’ha de complir i no en 

 

no vol formular cap prec. 

no formularà cap pregunta. Desitja una bona festa major i vacances a tothom.

La CUP no formularà cap pregunta. 
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Comenta que a l’article 8 del Reglament Orgànic Municipal diu 
que la sala de plens estarà presidida per la senyera, la bandera de Vilassar de Dalt i 
altres banderes que estan obligades normativament i també està el retrat del 
president de la Generalitat i altres retrets que siguin preceptius normativament. 

la de plens de l’Ajuntament tal com diu el ROM, 
aprovat no fa gaire, la bandera s’Espanya i el retrat del rei. Li diu a l’alcalde que si 

té, ella ho porta. Demana un certificat al secretari municipal que digui el 
perquè si ho diu el ROM no hi ha a la sala de plens ni la bandera espanyola ni el 

que disfrutin de la festa major. 

El secretari municipal puntualitza que els precs i preguntes són adreçats a l’equip de 
govern i que no són petició d’informació al secretari, per tant li diu a la regidora que el 

tualitza que la sala de plens continuarà així i que tot i que li demani un 
informe al secretari, la sala està ben representada des del punt de vista simbòlic. 

insisteix en que s’ha de complir el ROM per molt que a l’alcalde 

aclareix que la obligatorietat que hi hagi el retrat del rei a la sala de plens no 
està en una llei sinó en un reglament i afegeix que si hi ha un reglament que ho 
desenvolupa i en aquest cas és el ROM que diu clarament “les que hi ha de ser”, és que no 

puntualitza que ha llegit el que posa en el ROM i hi tenen que estar 
i que una altra cosa és que no vulguin però insisteix que el ROM s’ha de complir i no en 

no formularà cap pregunta. Desitja una bona festa major i vacances a tothom. 
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El PP tampoc formularà cap pregunta
 
 
La Sra. Bosch en nom del PSC formula el prec següent:
 

1. Presentació  marca Vilassar Turisme i Web de Promoció Turística. 
que referent a l’acte de presentació de la marca Vilassar Turisme i web de 
promoció  turística, que va tenir lloc el dimarts passat, a l’Hote
atès que,  que l’objectiu és d’impulsar la basant 
revitalitzar el comerç local, voldrien saber per què no s’ha triat un indret que 
s’indentifiqui més amb el poble i quin import econòmic ha tingut l’esdevenimen

 
 
A continuació desitja bones vacances i bona festa major a tothom.
 
 
La Sra. Lloret pel que fa a l’import de l’esdeveniment diu que el preu del roll up amb la 
imatge de la marca que són 140 
productors, que per promocionar
convidats. Puntualitza que la cessió de l’espai va ser gratuït.

Referent a l’espai que s’ha utilitzat per fer la presentació, explica que era una presentació 
molt concreta a premsa, a càrrecs institucionals i també a recursos del sector turístic, per 
poder explicar a fons el que implica el projecte de la marca i el que implica el 
desenvolupament del web del portal turístic i en aquest sentit es va creure que també era 
interessant poder-ho fer a l’hotel per que al ser un hotel, és un punt on recepciona visitants 
en el que també s’hi acollia molts dels que poden desenvolupar aquest producte turístic en 
el qual l’hotel també els pot interessar per moure aquests visitants i fer el poble atractiu i 
va ser una trobada i una descoberta per molts d’ells de relacionar
dels productors que hi ha al municipi de Vilassar de Dalt.

Afegeix que es va pensar que era un bon punt per promocionar que hi ha un allotjament i 
que permet poder parlar de turisme que pernocti i no nomes que vingui de visita un matí 
una tarda a Vilassar. 

Puntualitza que després d’aquest acte més concret i més especialitzat es farà en un altra 
lloc del poble un acta més simbòlic i més públic que és a la plaça de la Vila en el marc de 
la festa major i a partir d’aquí es continuarà dif
els vilassarencs. 

 

La Sra. Bosch creu que la promoció que s’ha fet de Sorli Emocions els ha anat molt bé 
però si aquesta promoció s’hagués dedicat a un altra indret o un altra lloc de Vilassar de 
Dalt, potser s’hauria agraït més.

 

La Sra. Lloret diu que no està totalment d’acord per què els interessa tot el conjunt i de fet 
la web promociona tots els recursos que es tenen al municipi i que el que s’està venent en 
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El PP tampoc formularà cap pregunta 

en nom del PSC formula el prec següent: 

Presentació  marca Vilassar Turisme i Web de Promoció Turística. 
que referent a l’acte de presentació de la marca Vilassar Turisme i web de 

turística, que va tenir lloc el dimarts passat, a l’Hote
atès que,  que l’objectiu és d’impulsar la basant sòcioeconòmica
revitalitzar el comerç local, voldrien saber per què no s’ha triat un indret que 
s’indentifiqui més amb el poble i quin import econòmic ha tingut l’esdevenimen

A continuació desitja bones vacances i bona festa major a tothom. 

pel que fa a l’import de l’esdeveniment diu que el preu del roll up amb la 
imatge de la marca que són 140 € més uns 100 € i una petita col·laboració amb els 
productors, que per promocionar-se, puguin cobrir una mica el producte que van oferir als 

s. Puntualitza que la cessió de l’espai va ser gratuït. 

Referent a l’espai que s’ha utilitzat per fer la presentació, explica que era una presentació 
molt concreta a premsa, a càrrecs institucionals i també a recursos del sector turístic, per 

r a fons el que implica el projecte de la marca i el que implica el 
desenvolupament del web del portal turístic i en aquest sentit es va creure que també era 

ho fer a l’hotel per que al ser un hotel, és un punt on recepciona visitants 
el que també s’hi acollia molts dels que poden desenvolupar aquest producte turístic en 

el qual l’hotel també els pot interessar per moure aquests visitants i fer el poble atractiu i 
va ser una trobada i una descoberta per molts d’ells de relacionar-se, in
dels productors que hi ha al municipi de Vilassar de Dalt. 

Afegeix que es va pensar que era un bon punt per promocionar que hi ha un allotjament i 
que permet poder parlar de turisme que pernocti i no nomes que vingui de visita un matí 

Puntualitza que després d’aquest acte més concret i més especialitzat es farà en un altra 
lloc del poble un acta més simbòlic i més públic que és a la plaça de la Vila en el marc de 
la festa major i a partir d’aquí es continuarà difonent i sensibilitzant la marca també entre 

creu que la promoció que s’ha fet de Sorli Emocions els ha anat molt bé 
però si aquesta promoció s’hagués dedicat a un altra indret o un altra lloc de Vilassar de 

auria agraït més. 

diu que no està totalment d’acord per què els interessa tot el conjunt i de fet 
la web promociona tots els recursos que es tenen al municipi i que el que s’està venent en 
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Presentació  marca Vilassar Turisme i Web de Promoció Turística. Comenta 
que referent a l’acte de presentació de la marca Vilassar Turisme i web de 

turística, que va tenir lloc el dimarts passat, a l’Hotel Sorli Emocions, i 
sòcioeconòmica i de retruc 

revitalitzar el comerç local, voldrien saber per què no s’ha triat un indret que 
s’indentifiqui més amb el poble i quin import econòmic ha tingut l’esdeveniment.  

pel que fa a l’import de l’esdeveniment diu que el preu del roll up amb la 
€ més uns 100 € i una petita col·laboració amb els 

se, puguin cobrir una mica el producte que van oferir als 

Referent a l’espai que s’ha utilitzat per fer la presentació, explica que era una presentació 
molt concreta a premsa, a càrrecs institucionals i també a recursos del sector turístic, per 

r a fons el que implica el projecte de la marca i el que implica el 
desenvolupament del web del portal turístic i en aquest sentit es va creure que també era 

ho fer a l’hotel per que al ser un hotel, és un punt on recepciona visitants 
el que també s’hi acollia molts dels que poden desenvolupar aquest producte turístic en 

el qual l’hotel també els pot interessar per moure aquests visitants i fer el poble atractiu i 
se, inclús pel propi hotel 

Afegeix que es va pensar que era un bon punt per promocionar que hi ha un allotjament i 
que permet poder parlar de turisme que pernocti i no nomes que vingui de visita un matí o 

Puntualitza que després d’aquest acte més concret i més especialitzat es farà en un altra 
lloc del poble un acta més simbòlic i més públic que és a la plaça de la Vila en el marc de 

onent i sensibilitzant la marca també entre 

creu que la promoció que s’ha fet de Sorli Emocions els ha anat molt bé 
però si aquesta promoció s’hagués dedicat a un altra indret o un altra lloc de Vilassar de 

diu que no està totalment d’acord per què els interessa tot el conjunt i de fet 
la web promociona tots els recursos que es tenen al municipi i que el que s’està venent en 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

tot moment és marca Vilassar i es continuarà venent
que també és allotjament i que és un punt que si s’està parlant de turisme no va malament i 
que  a més no va malament promocionar els recursos que es tenen.

 

L’alcalde puntualitza que l’hotel també és Vilassar i que hi 
la zona de Vilassar a la zona de restauració.

 

Finalment desitja un bon estiu i una bona festa major a tothom.

 
 
 
 
I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret
la present acta. 
 
A Vilassar de Dalt, 
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Ajuntament de Vilassar de Dalt 

tot moment és marca Vilassar i es continuarà venent, però era un punt en que representa 
que també és allotjament i que és un punt que si s’està parlant de turisme no va malament i 
que  a més no va malament promocionar els recursos que es tenen. 

L’alcalde puntualitza que l’hotel també és Vilassar i que hi ha molta afluència de gent  de 
la zona de Vilassar a la zona de restauració. 

Finalment desitja un bon estiu i una bona festa major a tothom. 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret

Vist i plau, 
[Firma02-01] 
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, però era un punt en que representa 
que també és allotjament i que és un punt que si s’està parlant de turisme no va malament i 

ha molta afluència de gent  de 

I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 


