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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL

 

REF.: 5/2017 
 

Identificació de la sessió  

Caràcter: ORDINÀRIA
Data: 25 de maig de 2017
Hora: de les 20:00h. a les  22:00h.
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 Alvarez Pons De Vall 
Enric Miralles Mestres 
Gemma Maria Martin-Moreno Garcia
Maria Àngels Bosch Mauri
 

Secretari: 

Carles Casellas Ayen 

 

Ordre del dia 

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 23 de febrer de 2017, 30 de març de 
2017 i 27 d'abril de 2017. 
2. Aprovació de l'avantprojecte ''Horta comunitària, social i jardineria pública de Vilassar'' 
i encàrrec del procés de participació social i ampliació del termini per a la redacció de  
l'Ordenança de l'Horta Comunitària de Vilassar
3. Ratificació del Decret d'Alcaldia 
recur contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari.
4. Aprovació de les bases reguladores de la 
individuals de sortides i colònies escolars  de l'Ajuntament de Vilasssar de Dalt per 
necessitats socioeconòmiques per al curs 2017
5. Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Territori i Sostenib
Promoció Econòmica 
6. Donar compte de la sentència 236/2017 de TSJC en relació a la delimitació de l'àmbit de 
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ORDINÀRIA. 
25 de maig de 2017. 
de les 20:00h. a les  22:00h. 
a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 
Francesc Xavier Garrigós Roca 

 

Moreno Garcia 
Maria Àngels Bosch Mauri 

1. Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 23 de febrer de 2017, 30 de març de 

e l'avantprojecte ''Horta comunitària, social i jardineria pública de Vilassar'' 
i encàrrec del procés de participació social i ampliació del termini per a la redacció de  
l'Ordenança de l'Horta Comunitària de Vilassar 
3. Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix del 
recur contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari. 
4. Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts 
individuals de sortides i colònies escolars  de l'Ajuntament de Vilasssar de Dalt per 
necessitats socioeconòmiques per al curs 2017-2018. 
5. Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Territori i Sostenib

6. Donar compte de la sentència 236/2017 de TSJC en relació a la delimitació de l'àmbit de 
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6. Donar compte de la sentència 236/2017 de TSJC en relació a la delimitació de l'àmbit de 
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millora urbana ''Can Villà/Can Serra de la Plaça'' del POUM de Vilassar de Dalt.
7. Donar compte de la moció aprovada pel Ple de la D
creació d'un protocol contra les agressions existes als grans esdeveniments d'oci o festius.
8. Donar compte de l'acord del  Ple del Consell Comarcal sobre la creació del servei 
''Agència de boscos del Maresme''.
9. Donar compte de la instància presentada per Ara Vilassar en relació a canvi de portaveu 
del grup municipal a la Comissió Informativa de respresentant a la Comissió Paritària i 
Negociadora. 
10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
11. Precs i preguntes. 
 

Desenvolupam ent de la sessió

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 23 de febrer de 2017, 30 de 
març de 2017 i 27 d'abril de 2017.
 
 
L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a les actes que es porten a aprovació.
 
El Sr. Cusidó   diu que a l’acta de
 

• A la pàgina 49, a la segona línea de dalt, on diu “personal, compromís aquest del 
25” s’ha d’afegir “d’increments” després de la paraula “aquest”.

• A la pàgina 53, a la tercera línea del final després de “capítol I” s
personal” per què sinó no té massa sentit.

• A la pàgina 75 en el títol ha de dir  “moció del grup municipal PDeCAT per a la 
defensa.....” 

 
De l’acta de març té les esmenes següents:
 

• A la pàgina 25, en el punt 6 on diu moció presentada per 
del PDeCAT. 

• A la pàgina 31, en el punt 7, on diu moció presentada pel PSC ha de dir també pel 
PDeCAT ja que s’hi van afegir a la comissió informativa.

• A la pàgina 43, a dalt de tot a la primera línea, en lloc de dir “a veure, d’acord
s’hauria de suprimir i posar: “per tant hi votarem a favor”.

 
 
 
La Sra. Bosch diu que a l’acta de febrer té l’esmena següent:
 

• A la pàgina 64 a l’últim paràgraf, on diu: “quedaran contents” ha de dir “quedaran 
tranquils”. 

 
 
A l’acta d’abril té l’esmena 
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millora urbana ''Can Villà/Can Serra de la Plaça'' del POUM de Vilassar de Dalt.
7. Donar compte de la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona per a la 
creació d'un protocol contra les agressions existes als grans esdeveniments d'oci o festius.
8. Donar compte de l'acord del  Ple del Consell Comarcal sobre la creació del servei 
''Agència de boscos del Maresme''. 

pte de la instància presentada per Ara Vilassar en relació a canvi de portaveu 
del grup municipal a la Comissió Informativa de respresentant a la Comissió Paritària i 

10. Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

ent de la sessió  

Aprovació de les actes de les sessions ordinàries de 23 de febrer de 2017, 30 de 
març de 2017 i 27 d'abril de 2017. 

L’alcalde pregunta si hi ha alguna esmena a les actes que es porten a aprovació.

diu que a l’acta de 23 de febrer té les esmenes següents: 

A la pàgina 49, a la segona línea de dalt, on diu “personal, compromís aquest del 
25” s’ha d’afegir “d’increments” després de la paraula “aquest”. 
A la pàgina 53, a la tercera línea del final després de “capítol I” s
personal” per què sinó no té massa sentit. 
A la pàgina 75 en el títol ha de dir  “moció del grup municipal PDeCAT per a la 

les esmenes següents: 

A la pàgina 25, en el punt 6 on diu moció presentada per la CUP ha de dir també 

A la pàgina 31, en el punt 7, on diu moció presentada pel PSC ha de dir també pel 
PDeCAT ja que s’hi van afegir a la comissió informativa. 
A la pàgina 43, a dalt de tot a la primera línea, en lloc de dir “a veure, d’acord
s’hauria de suprimir i posar: “per tant hi votarem a favor”. 

diu que a l’acta de febrer té l’esmena següent: 

A la pàgina 64 a l’últim paràgraf, on diu: “quedaran contents” ha de dir “quedaran 

A l’acta d’abril té l’esmena següent: 
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• A la pàgina 37, al segon paràgraf on diu:”permetrà recuperar les problemàtiques” 
hauria de dir  “permetrà treballar les problemàtiques”.

 
 
L’alcalde sotmet les actes a votació i s’aproven les tres per unanimitat.
 
 
2.- Aprovació de l'avantprojecte "Horta comunitària, social i jardin eria pública de 
Vilassar" i encàrrec del procés de participació social i ampliació del termini per a la 
redacció de  l'Ordenança de l'Horta Comunitària de Vilassar
 
 
El secretari llegeix la moció que és 
 
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Aprovació de l'avantprojecte 'Horta comunitària, social i jardineria pública de Vilassar' i 
encàrrec del procés de participació socia
l'Ordenança de l'Horta Comunitària de Vilassar.
 

Relació de fets 

En sessió plenària del proppassat 24 de novembre de 2016 s’adoptà entre d’altres l’acord “ 
Aprovació de la Memòria d'actuació i constitució de 
redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança dels horts comunitaris de Vilassar de Dalt”.
Pel que es dirà més endavant, cal destacar que l’apartat sisè de la  part dispositiva de 
l’acord atorgava a la Comissió d’Estudi 
municipal l’avantprojecte d’Ordenança, per al seu debat i votació.
Arran de les sessions celebrades per la Comissió Especial d’Estudi constituïda per 
l’esmentat acord plenari, s’ha redactat l’avantprojecte 
i jardineria pública de Vilassar” que consta en l’expedient administratiu, i es dona per 
reproduït. 
Així mateix, segons l’informe emès per l’alcalde que actua com a president de la dita 
Comissió, es proposa traslladar al

<< 1. Encarregar a la Comissió Municipal el  disseny del procés de participació 
social que ha de comportar la validació i/o rectificació de l’avantprojecte presentat. 

2. Encarregar als serveis municipals l’execució
amb els membres de la Comissió, en un període comprès entre els mesos de juny i 
juliol de 2017.  

3. Encarregar a la Comissió i als serveis municipals la redacció d’un reglament 
específic per projecte definitiu d’Horta resultant del procés de participació, a aprovar 
pel Ple de setembre de 2017. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

A la pàgina 37, al segon paràgraf on diu:”permetrà recuperar les problemàtiques” 
hauria de dir  “permetrà treballar les problemàtiques”. 

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

l'avantprojecte "Horta comunitària, social i jardin eria pública de 
Vilassar" i encàrrec del procés de participació social i ampliació del termini per a la 
redacció de  l'Ordenança de l'Horta Comunitària de Vilassar 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000124 

Equip de govern 

Aprovació de l'avantprojecte 'Horta comunitària, social i jardineria pública de Vilassar' i 
encàrrec del procés de participació social i ampliació del termini per a la redacció de  
l'Ordenança de l'Horta Comunitària de Vilassar. 

En sessió plenària del proppassat 24 de novembre de 2016 s’adoptà entre d’altres l’acord “ 
Aprovació de la Memòria d'actuació i constitució de la Comissió Especial d'Estudi per a la 
redacció de l'avantprojecte de l'Ordenança dels horts comunitaris de Vilassar de Dalt”.
Pel que es dirà més endavant, cal destacar que l’apartat sisè de la  part dispositiva de 
l’acord atorgava a la Comissió d’Estudi un termini de tres mesos per al lliurament al ple 
municipal l’avantprojecte d’Ordenança, per al seu debat i votació. 
Arran de les sessions celebrades per la Comissió Especial d’Estudi constituïda per 
l’esmentat acord plenari, s’ha redactat l’avantprojecte anomenat “Horta comunitària, social 
i jardineria pública de Vilassar” que consta en l’expedient administratiu, i es dona per 

Així mateix, segons l’informe emès per l’alcalde que actua com a president de la dita 
Comissió, es proposa traslladar al ple municipal les següents actuacions :

<< 1. Encarregar a la Comissió Municipal el  disseny del procés de participació 
social que ha de comportar la validació i/o rectificació de l’avantprojecte presentat. 

2. Encarregar als serveis municipals l’execució del procés de participació, d’acord 
amb els membres de la Comissió, en un període comprès entre els mesos de juny i 

3. Encarregar a la Comissió i als serveis municipals la redacció d’un reglament 
específic per projecte definitiu d’Horta resultant del procés de participació, a aprovar 
pel Ple de setembre de 2017.  
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social que ha de comportar la validació i/o rectificació de l’avantprojecte presentat.  
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amb els membres de la Comissió, en un període comprès entre els mesos de juny i 

3. Encarregar a la Comissió i als serveis municipals la redacció d’un reglament 
específic per projecte definitiu d’Horta resultant del procés de participació, a aprovar 
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4. Encarregar als serveis municipals les primeres interve
calendari de l’avantprojecte. >>

D’acord amb els antecedents, el ple municipal haurà d’adoptar, entre d’altres 
determinacions, l’ampliació del termini atorgat inicialment per a la redacció de la proposta 
d’Ordenança. 
Els articles 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article  8.1.a) 
del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  del pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya atorguen als municipis, en l’àmbit de les
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 administr
ordenances i reglaments municipals ve regulat concretament en  els articles 49 i 70 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril,  en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en 
els articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
En un altre ordre de coses, i en el marc l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informa
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 Porta
la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que 
l’acompanya, i han de donar
 

Fonaments dret 

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

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

 

Proposta d’acord 

Primer.  Donar conformitat a l’avantprojecte ano
jardineria pública de Vilassar”
redactat per la Comissió Especial d'Estudi constituïda per a la redacció de l'avantprojecte 
de l'Ordenança dels horts comunitaris de Vilassar de Dalt.
Segon. Encarregar a la Comissió Especial d’Estudi abans referida, en col·laboració amb els 
serveis municipals d’aquest ajuntament, la realització de les  tasques  de participació i 
d’actuació sobre la matèria  que venen transcrites en la part expositiva d’aquest
Tercer. Ampliar, fins a la sessió plenària del proper mes de setembre,  el termini atorgat 
inicialment a la Comissió Especial d'Estudi per a la redacció de  l'avantprojecte 
d’Ordenança. 
Quart. Notificar el present acord al  personal tècnic de l’aju
les funcions sobre la matèria, i al representant de  l’entitat  La Massa Centre de Cultura 
Vilassarenc. 
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D’acord amb els antecedents, el ple municipal haurà d’adoptar, entre d’altres 
determinacions, l’ampliació del termini atorgat inicialment per a la redacció de la proposta 

.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local i l’article  8.1.a) 
del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  del pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya atorguen als municipis, en l’àmbit de les
competències i en els termes que estableix la legislació de règim local, la potestat per a 
l’aprovació d’ordenances i reglaments, essent el ple de l’ajuntament l’òrgan competent per 
a l’aprovació inicial i definitiva.  
Pel que fa al tràmit administratiu, cal destacar que el procediment per a l’aprovació de les 
ordenances i reglaments municipals ve regulat concretament en  els articles 49 i 70 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril,  en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i en 

cles 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. 
En un altre ordre de coses, i en el marc l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es desenvolupen els 
procediments de participació ciutadana en l’elaboració de les normes que promou 
l’Administració pública. Als efectes i per a facilitar  i incentivar la participació ciutadana 
es procedirà a publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament la  iniciació de 
la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que 
l’acompanya, i han de donar-hi informació sobre l’estat de la tramitació. 

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

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

adora de les bases de règim local, es proposa l’adopció de la següent:

Donar conformitat a l’avantprojecte anomenat “Horta comunitària, social i 
jardineria pública de Vilassar” que consta en l’expedient administratiu, i que ha est
redactat per la Comissió Especial d'Estudi constituïda per a la redacció de l'avantprojecte 
de l'Ordenança dels horts comunitaris de Vilassar de Dalt. 

Encarregar a la Comissió Especial d’Estudi abans referida, en col·laboració amb els 
serveis municipals d’aquest ajuntament, la realització de les  tasques  de participació i 
d’actuació sobre la matèria  que venen transcrites en la part expositiva d’aquest

Ampliar, fins a la sessió plenària del proper mes de setembre,  el termini atorgat 
inicialment a la Comissió Especial d'Estudi per a la redacció de  l'avantprojecte 

Notificar el present acord al  personal tècnic de l’ajuntament que tingui atribuïdes 
les funcions sobre la matèria, i al representant de  l’entitat  La Massa Centre de Cultura 

4 

ncions descrites en el 

D’acord amb els antecedents, el ple municipal haurà d’adoptar, entre d’altres 
determinacions, l’ampliació del termini atorgat inicialment per a la redacció de la proposta 

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

atiu, 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 

cles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

En un altre ordre de coses, i en el marc l’article 69 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
ció 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 

l de la Transparència d’aquest ajuntament la  iniciació de 
la tramitació, la versió inicial del projecte normatiu i la documentació complementària que 

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  la Llei 7/1985 de 

adora de les bases de règim local, es proposa l’adopció de la següent: 

“Horta comunitària, social i 
que consta en l’expedient administratiu, i que ha estat 

redactat per la Comissió Especial d'Estudi constituïda per a la redacció de l'avantprojecte 

Encarregar a la Comissió Especial d’Estudi abans referida, en col·laboració amb els 
serveis municipals d’aquest ajuntament, la realització de les  tasques  de participació i 
d’actuació sobre la matèria  que venen transcrites en la part expositiva d’aquest acord. 

Ampliar, fins a la sessió plenària del proper mes de setembre,  el termini atorgat 
inicialment a la Comissió Especial d'Estudi per a la redacció de  l'avantprojecte 

ntament que tingui atribuïdes 
les funcions sobre la matèria, i al representant de  l’entitat  La Massa Centre de Cultura 
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Cinquè. Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, 
dins la secció Govern obert i tran
documents dels projectes normatius en curs, en compliment del que preveu l’article 69 de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 

 

 

L’ alcalde manifesta que vol dir diverses coses, a banda de dir que la comissió ha estat 
treballant durant gairebé sis mesos d’una manera més o menys regular amb relació a aquest 
projecte. Diu que la redacció final del projecte és de fa uns quinze dies després de l’última
sessió que van tenir, on sobretot es va convenir que a l’hora de fer un reglament, havien de 
tenir un projecte definitiu, que és el que es portarà a ple el setembre, després del procés de 
participació. Manifesta que el que avui és important és plantejar e
que haurà de reformular, esmenar, rectificar o aportar noves qüestions a l’avantprojecte 
que es porta a ple, com a primer producte de la comissió. Manifesta que en funció del 
projecte definitiu, del reglament que s’adeqüi al projec
potencial del projecte. Diu que mentrestant en el mateix avantprojecte hi ha un conjunt 
d’estimacions pressupostàries i primeres passes que s’entén que es poden anar fent d’una 
manera més o menys regular.

Afegeix que l’avantprojecte té dues potes, que un a partir d’un mateix espai combina la 
dimensió social de l’horta amb una de caràcter comunitari, que hi ha una vessant molt més 
vinculada a qüestions d’ocupabilitat, treball, alimentació social, etcètera, i una altra que 
a veure amb el projecte d’horticultura ecològica, però que tindria una participació molt més 
àmplia i no només de caràcter social, però que s’entén que la gestió de l’espai ha de ser 
únic, i que d’altra banda tindria una vessant de jardineria pública mu
verd urbà, de compostatge, etcètera. Diu que només vol indicar que són aquestes les dues 
grans dimensions del projecte, i que el component social, per diferents aportacions de la 
comissió que s’explicaran després, pren una dimensió 

Explica que hi ha hagut una discussió sobre aquest conjunt de qüestions, i diu que 
l’avantprojecte que es presenta a ple té unes aportacions de darrera hora que estan en línia 
amb el que s’ha estat treballant, que les ha fet el Partit Socia
vermell i que espera que no donin cap tipus de problema. Diu que tal i com s’havia 
comentat, l’horta social queda ben identificada en l’enunciat, que és una horta social i 
comunitària. Diu que a la pàgina 2 s’esmenta la dimensió
social i comunitari. 

Explica que el Partit Socialista planteja la necessitat que la gent gran hi tingui participació 
important, diu que entenen que el projecte ha de ser ampli i inclusiu i per a totes les edats, 
cosa que s’especifica a la pàgina 5, on diu que el projecte vol d
estigui interessat en l’horta, compartir i col·laborar en l’ecologia i el medi. Diu que s’entén 
que en el projecte la dimensió participativa és molt important, que es parlarà amb el 
conjunt d’entitats, que es poden identificar nove
una és la gent gran com a col·lectiu, ja es veurà.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, 
dins la secció Govern obert i transparència/ Acció de govern i normativa / Memòries i 
documents dels projectes normatius en curs, en compliment del que preveu l’article 69 de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

esta que vol dir diverses coses, a banda de dir que la comissió ha estat 
treballant durant gairebé sis mesos d’una manera més o menys regular amb relació a aquest 
projecte. Diu que la redacció final del projecte és de fa uns quinze dies després de l’última
sessió que van tenir, on sobretot es va convenir que a l’hora de fer un reglament, havien de 
tenir un projecte definitiu, que és el que es portarà a ple el setembre, després del procés de 
participació. Manifesta que el que avui és important és plantejar el procés de participació 
que haurà de reformular, esmenar, rectificar o aportar noves qüestions a l’avantprojecte 
que es porta a ple, com a primer producte de la comissió. Manifesta que en funció del 
projecte definitiu, del reglament que s’adeqüi al projecte definitiu, es desplegaria tot el 
potencial del projecte. Diu que mentrestant en el mateix avantprojecte hi ha un conjunt 
d’estimacions pressupostàries i primeres passes que s’entén que es poden anar fent d’una 
manera més o menys regular. 

vantprojecte té dues potes, que un a partir d’un mateix espai combina la 
dimensió social de l’horta amb una de caràcter comunitari, que hi ha una vessant molt més 
vinculada a qüestions d’ocupabilitat, treball, alimentació social, etcètera, i una altra que 
a veure amb el projecte d’horticultura ecològica, però que tindria una participació molt més 
àmplia i no només de caràcter social, però que s’entén que la gestió de l’espai ha de ser 
únic, i que d’altra banda tindria una vessant de jardineria pública municipal, i que seria de 
verd urbà, de compostatge, etcètera. Diu que només vol indicar que són aquestes les dues 
grans dimensions del projecte, i que el component social, per diferents aportacions de la 
comissió que s’explicaran després, pren una dimensió molt de relleu. 

Explica que hi ha hagut una discussió sobre aquest conjunt de qüestions, i diu que 
l’avantprojecte que es presenta a ple té unes aportacions de darrera hora que estan en línia 
amb el que s’ha estat treballant, que les ha fet el Partit Socialista, que estan posades en 
vermell i que espera que no donin cap tipus de problema. Diu que tal i com s’havia 
comentat, l’horta social queda ben identificada en l’enunciat, que és una horta social i 
comunitària. Diu que a la pàgina 2 s’esmenta la dimensió social del projecte, que és un hort 

Explica que el Partit Socialista planteja la necessitat que la gent gran hi tingui participació 
important, diu que entenen que el projecte ha de ser ampli i inclusiu i per a totes les edats, 
cosa que s’especifica a la pàgina 5, on diu que el projecte vol donar cabuda a tothom que 
estigui interessat en l’horta, compartir i col·laborar en l’ecologia i el medi. Diu que s’entén 
que en el projecte la dimensió participativa és molt important, que es parlarà amb el 
conjunt d’entitats, que es poden identificar noves necessitats o noves propostes, i que si 
una és la gent gran com a col·lectiu, ja es veurà. 
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Publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament, 
sparència/ Acció de govern i normativa / Memòries i 

documents dels projectes normatius en curs, en compliment del que preveu l’article 69 de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

esta que vol dir diverses coses, a banda de dir que la comissió ha estat 
treballant durant gairebé sis mesos d’una manera més o menys regular amb relació a aquest 
projecte. Diu que la redacció final del projecte és de fa uns quinze dies després de l’última 
sessió que van tenir, on sobretot es va convenir que a l’hora de fer un reglament, havien de 
tenir un projecte definitiu, que és el que es portarà a ple el setembre, després del procés de 

l procés de participació 
que haurà de reformular, esmenar, rectificar o aportar noves qüestions a l’avantprojecte 
que es porta a ple, com a primer producte de la comissió. Manifesta que en funció del 

te definitiu, es desplegaria tot el 
potencial del projecte. Diu que mentrestant en el mateix avantprojecte hi ha un conjunt 
d’estimacions pressupostàries i primeres passes que s’entén que es poden anar fent d’una 

vantprojecte té dues potes, que un a partir d’un mateix espai combina la 
dimensió social de l’horta amb una de caràcter comunitari, que hi ha una vessant molt més 
vinculada a qüestions d’ocupabilitat, treball, alimentació social, etcètera, i una altra que té 
a veure amb el projecte d’horticultura ecològica, però que tindria una participació molt més 
àmplia i no només de caràcter social, però que s’entén que la gestió de l’espai ha de ser 

nicipal, i que seria de 
verd urbà, de compostatge, etcètera. Diu que només vol indicar que són aquestes les dues 
grans dimensions del projecte, i que el component social, per diferents aportacions de la 

Explica que hi ha hagut una discussió sobre aquest conjunt de qüestions, i diu que 
l’avantprojecte que es presenta a ple té unes aportacions de darrera hora que estan en línia 

lista, que estan posades en 
vermell i que espera que no donin cap tipus de problema. Diu que tal i com s’havia 
comentat, l’horta social queda ben identificada en l’enunciat, que és una horta social i 

social del projecte, que és un hort 

Explica que el Partit Socialista planteja la necessitat que la gent gran hi tingui participació 
important, diu que entenen que el projecte ha de ser ampli i inclusiu i per a totes les edats, 

onar cabuda a tothom que 
estigui interessat en l’horta, compartir i col·laborar en l’ecologia i el medi. Diu que s’entén 
que en el projecte la dimensió participativa és molt important, que es parlarà amb el 

s necessitats o noves propostes, i que si 
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Manifesta que en el darrer text, en la pàgina 5 també, on es defineixen dos models de 
gestió diferenciats, “tal i com es va comentar a la reunió”, el punt segon, a
reunió de la comissió”, ha de dir “de gestió directa amb participació externa. Activitats 
d’horta comunitària”. Explica que això vol dir que el conjunt de la gestió és de 
responsabilitat pública directa, però que sobretot en la dimensió de par
comunitària, hi pot haver algun tipus de participació vinculada a entitats, a través d’alguna 
fórmula d’acord, es pugui gestionar els espais, i que per tant, s’havia d’identificar 
d’aquesta manera. 

 
 
 
El Sr. Garrigós a la seva intervenció literal
 
“Amb aquesta moció, hem transformat una idea inicial escrita en la majoria de programes 
electorals en un avantprojecte amb diferents vessants, tant  en l’àmbit educatiu, solidari, 
cooperatiu i per últim la de crear un espai per ús del
 
Creiem que els valor que estan darrere de l’avantprojecte estan molt arrelats  al nostre 
poble on  l’associacionisme, la cooperació i la solidaritat 
tenen un paper destacat.  
 
Creiem que l’ Horta Comunitària de Vilass
ciutadans al nostre municipi fent un Vilassar més inclusiu i solidari.
 
No tot està acabat votant a favor.
 
Ara s’obre el repte de la participació que ens ha de permetre validar el que  plantegem avui 
en el Ple.  
 
Segur que sortiran suggeriments, hem de fer escolta activa i interactuar amb tothom per 
validar el projecte pels valors i per l’interès general del poble.”  
 
 
El Sr. Miralles diu que des de la CUP estan molt contents que torni a sortir el projecte
treballat per part de la comissió els últims sis mesos, destaca que s’ha treballat de manera 
conjunta tant els experts, les entitats i els partits que formaven la comissió, creu que és bon 
projecte perquè combina diverses vessants, i que el que és i
a nivell municipal perquè hi hagi un cultiu ecològic que permeti dues grans vessants, que 
són la participació de diferents col·lectius amb necessitats especials que es puguin 
alimentar, la formació de gent aturada de llarga d
feina o formar-se en l’horticultura ecològica, i obrint un espai perquè les entitats de lleure, 
educatives o gent a nivell individual hi puguin també participar, i que es complementi 
l’horta social amb l’horta comunità

Manifesta que la comissió va estar d’acord sempre amb pensar en un únic espai gestionat 
de forma única per garantir una productivitat del cultiu i no fer parcel·les, perquè al final 
s’acaba fent molt de tot i poc de res. Li sembla que la participació 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Manifesta que en el darrer text, en la pàgina 5 també, on es defineixen dos models de 
gestió diferenciats, “tal i com es va comentar a la reunió”, el punt segon, a
reunió de la comissió”, ha de dir “de gestió directa amb participació externa. Activitats 
d’horta comunitària”. Explica que això vol dir que el conjunt de la gestió és de 
responsabilitat pública directa, però que sobretot en la dimensió de par
comunitària, hi pot haver algun tipus de participació vinculada a entitats, a través d’alguna 
fórmula d’acord, es pugui gestionar els espais, i que per tant, s’havia d’identificar 

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

“Amb aquesta moció, hem transformat una idea inicial escrita en la majoria de programes 
electorals en un avantprojecte amb diferents vessants, tant  en l’àmbit educatiu, solidari, 
cooperatiu i per últim la de crear un espai per ús dels serveis de jardineria  municipals.

Creiem que els valor que estan darrere de l’avantprojecte estan molt arrelats  al nostre 
poble on  l’associacionisme, la cooperació i la solidaritat  

Creiem que l’ Horta Comunitària de Vilassar jugarà un paper destacat en la vinculació dels 
ciutadans al nostre municipi fent un Vilassar més inclusiu i solidari. 

No tot està acabat votant a favor. 

Ara s’obre el repte de la participació que ens ha de permetre validar el que  plantegem avui 

Segur que sortiran suggeriments, hem de fer escolta activa i interactuar amb tothom per 
validar el projecte pels valors i per l’interès general del poble.”   

diu que des de la CUP estan molt contents que torni a sortir el projecte
treballat per part de la comissió els últims sis mesos, destaca que s’ha treballat de manera 
conjunta tant els experts, les entitats i els partits que formaven la comissió, creu que és bon 
projecte perquè combina diverses vessants, i que el que és important és proveir d’un espai 
a nivell municipal perquè hi hagi un cultiu ecològic que permeti dues grans vessants, que 
són la participació de diferents col·lectius amb necessitats especials que es puguin 
alimentar, la formació de gent aturada de llarga durada perquè puguin aprendre una nova 

se en l’horticultura ecològica, i obrint un espai perquè les entitats de lleure, 
educatives o gent a nivell individual hi puguin també participar, i que es complementi 
l’horta social amb l’horta comunitària. 

Manifesta que la comissió va estar d’acord sempre amb pensar en un únic espai gestionat 
de forma única per garantir una productivitat del cultiu i no fer parcel·les, perquè al final 
s’acaba fent molt de tot i poc de res. Li sembla que la participació dels col· lectius també ha 

6 

Manifesta que en el darrer text, en la pàgina 5 també, on es defineixen dos models de 
gestió diferenciats, “tal i com es va comentar a la reunió”, el punt segon, a “la darrera 
reunió de la comissió”, ha de dir “de gestió directa amb participació externa. Activitats 
d’horta comunitària”. Explica que això vol dir que el conjunt de la gestió és de 
responsabilitat pública directa, però que sobretot en la dimensió de participació 
comunitària, hi pot haver algun tipus de participació vinculada a entitats, a través d’alguna 
fórmula d’acord, es pugui gestionar els espais, i que per tant, s’havia d’identificar 

“Amb aquesta moció, hem transformat una idea inicial escrita en la majoria de programes 
electorals en un avantprojecte amb diferents vessants, tant  en l’àmbit educatiu, solidari, 

s serveis de jardineria  municipals. 

Creiem que els valor que estan darrere de l’avantprojecte estan molt arrelats  al nostre 

ar jugarà un paper destacat en la vinculació dels 

Ara s’obre el repte de la participació que ens ha de permetre validar el que  plantegem avui 

Segur que sortiran suggeriments, hem de fer escolta activa i interactuar amb tothom per 

diu que des de la CUP estan molt contents que torni a sortir el projecte i ben 
treballat per part de la comissió els últims sis mesos, destaca que s’ha treballat de manera 
conjunta tant els experts, les entitats i els partits que formaven la comissió, creu que és bon 

mportant és proveir d’un espai 
a nivell municipal perquè hi hagi un cultiu ecològic que permeti dues grans vessants, que 
són la participació de diferents col·lectius amb necessitats especials que es puguin 

urada perquè puguin aprendre una nova 
se en l’horticultura ecològica, i obrint un espai perquè les entitats de lleure, 

educatives o gent a nivell individual hi puguin també participar, i que es complementi 

Manifesta que la comissió va estar d’acord sempre amb pensar en un únic espai gestionat 
de forma única per garantir una productivitat del cultiu i no fer parcel·les, perquè al final 

dels col· lectius també ha 
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d’estar integrada dins de l’horta social i així garantir la productivitat i tirar endavant un 
projecte amb sentit. 

Diu que avui s’encomana el procés de participació d’aquest projecte, que tothom del poble 
pugui participar per poder redefinir el projecte que sigui el millor, i anima a tothom a què 
estigui actiu per poder culminar aquest projecte.

 

La Sra. Martín-Moreno diu que per motius mèdics no va poder anar a les dues últimes 
comissions, però que tenia l’avantprojecte anterior i
que l’hort és beneficiós per a la gent i didàctic per als nens, i que se’ls podrà explicar in 
situ com es cultiven les verdures i plantes que allà es duguin a terme. Explica que també és 
bo per a les persones grans, 
ho i poder-se expansionar, ja que la gent gran a vegades es troba molt tancada a casa i això 
pot ser un motiu d’esbarjo. 

Reitera, però, que el pressupost que potser es podria abaratir amb g
els projectes. I demana que hi hagi tres pressupostos com a mínim de cada partida del 
projecte. Li sembla que tots aquests diners que s’estalvien es podrien utilitzar per fer 
millores a la tanca i fer un hort molt millor.

 

La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:

 
“Ha transcorregut més temps dels tres mesos que es demanava en la proposta d’acord del 
passat novembre, en tenir llest aquest avantprojecte, però com tot procés participatiu, 
requereix el seu temps per consensuar, de tota manera, aquesta demora no afecta a les fases 
d’implementació que s’han d’ajustar als cicles de producció dels cultius per la tardor i 
hivern. 
 
Aquest és un projecte solidari i educatiu que s’ha orientat com a oportunitat per a 
col·lectius amb necessitat de suport alimentari, com també obre la possibilitat a la 
participació comunitària fomentant l’esperit col·laboratiu i solidari del treball i, en el que 
es promou donar un altre valor als aliments. També inclou una petita incursi
d’economia circular amb la pràctica del compostatge provinent de la poda del verd urbà i 
la implantació d’un viver de jardineria municipal. Creiem que és un bon projecte de poble i 
hi votarem a favor.” 
 
 
L’ alcalde sotmet el punt a votació i s
 
 
3.- Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix 
del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció
Ordinari. 
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d’estar integrada dins de l’horta social i així garantir la productivitat i tirar endavant un 

Diu que avui s’encomana el procés de participació d’aquest projecte, que tothom del poble 
r redefinir el projecte que sigui el millor, i anima a tothom a què 

estigui actiu per poder culminar aquest projecte. 

diu que per motius mèdics no va poder anar a les dues últimes 
comissions, però que tenia l’avantprojecte anterior i que l’actual també l’hi han donat. Diu 
que l’hort és beneficiós per a la gent i didàctic per als nens, i que se’ls podrà explicar in 
situ com es cultiven les verdures i plantes que allà es duguin a terme. Explica que també és 
bo per a les persones grans, perquè és un espai on podran tenir el seu petit hort per cultivar

se expansionar, ja que la gent gran a vegades es troba molt tancada a casa i això 
pot ser un motiu d’esbarjo.  

Reitera, però, que el pressupost que potser es podria abaratir amb gent de la casa que fes 
els projectes. I demana que hi hagi tres pressupostos com a mínim de cada partida del 
projecte. Li sembla que tots aquests diners que s’estalvien es podrien utilitzar per fer 
millores a la tanca i fer un hort molt millor. 

a la seva intervenció literalment diu el següent: 

s temps dels tres mesos que es demanava en la proposta d’acord del 
passat novembre, en tenir llest aquest avantprojecte, però com tot procés participatiu, 

er consensuar, de tota manera, aquesta demora no afecta a les fases 
d’implementació que s’han d’ajustar als cicles de producció dels cultius per la tardor i 

Aquest és un projecte solidari i educatiu que s’ha orientat com a oportunitat per a 
col·lectius amb necessitat de suport alimentari, com també obre la possibilitat a la 
participació comunitària fomentant l’esperit col·laboratiu i solidari del treball i, en el que 
es promou donar un altre valor als aliments. També inclou una petita incursi
d’economia circular amb la pràctica del compostatge provinent de la poda del verd urbà i 
la implantació d’un viver de jardineria municipal. Creiem que és un bon projecte de poble i 

sotmet el punt a votació i s’aprova per unanimitat.  

Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix 
del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció
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d’estar integrada dins de l’horta social i així garantir la productivitat i tirar endavant un 

Diu que avui s’encomana el procés de participació d’aquest projecte, que tothom del poble 
r redefinir el projecte que sigui el millor, i anima a tothom a què 

diu que per motius mèdics no va poder anar a les dues últimes 
que l’actual també l’hi han donat. Diu 

que l’hort és beneficiós per a la gent i didàctic per als nens, i que se’ls podrà explicar in 
situ com es cultiven les verdures i plantes que allà es duguin a terme. Explica que també és 

perquè és un espai on podran tenir el seu petit hort per cultivar-
se expansionar, ja que la gent gran a vegades es troba molt tancada a casa i això 

ent de la casa que fes 
els projectes. I demana que hi hagi tres pressupostos com a mínim de cada partida del 
projecte. Li sembla que tots aquests diners que s’estalvien es podrien utilitzar per fer 

s temps dels tres mesos que es demanava en la proposta d’acord del 
passat novembre, en tenir llest aquest avantprojecte, però com tot procés participatiu, 

er consensuar, de tota manera, aquesta demora no afecta a les fases 
d’implementació que s’han d’ajustar als cicles de producció dels cultius per la tardor i 

Aquest és un projecte solidari i educatiu que s’ha orientat com a oportunitat per a 
col·lectius amb necessitat de suport alimentari, com també obre la possibilitat a la 
participació comunitària fomentant l’esperit col·laboratiu i solidari del treball i, en el que 
es promou donar un altre valor als aliments. També inclou una petita incursió al principi 
d’economia circular amb la pràctica del compostatge provinent de la poda del verd urbà i 
la implantació d’un viver de jardineria municipal. Creiem que és un bon projecte de poble i 

Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix 
del recurs contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
 
 
REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: 
 
Proposta presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es d
contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari.
 

Relació de fets  

1. En data 29 de maig de 2017 el ple municipal adoptà, entre 
declaració de lesivitat de l’acte administratiu d’alta d’empadronament del dia 18 de 
setembre de 2013 de la Sra. Marcelina Heredia Quiles, i interposició de recurs 
davant el jutjats del contenciós administratiu.

2. De la interposició del 
referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari, davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona número 1.

3. D’acord amb les dades obrants en els arxius i registres municipals, la senyora
Marcelina  Heredia va finar en data 1 de setembre de 2014.

4. En data 28 d’abril del corrent, la senyora Lourdes Soriano Heredia, filla de la 
senyora Heredia i que actua en condició d’interessada en el procés contenciós de 
referència, sol·licita per escrit a
General E2017002682, que desisteixi del recurs interposat.

5. Segons la documentació adjunta a l’escrit presentat, consta l’advertiment judicial 
als hereus de la senyora Heredia conforme la no presentació abans de
de maig podria ocasionar la declaració de rebel·lia. 

6. A la vista dels antecedents de fet exposats resulta acreditat que, amb caràcter 
sobrevingut,  ha desaparegut l’objecte que en el seu dia el Ple Municipal motivà  la 
declaració d’anul·labi
senyora Heredia. A més a més, cal destacar que els hereus de la senyora Heredia, 
segons s’ha exposat, han sol·licitat expressament que l’ajuntament desisteixi del 
procediment contenciós administrat

7. És el Ple Municipal l’òrgan competent per adoptar el desistiment en les accions 
judicials interposades. 

8. El Ple, amb caràcter ordinari, realitza sessions periòdiques l’últim dijous de cada 
mes. El proper ple ordinari a celebrar està previst

9. L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local habilita 
l’alcalde  de la corporació a dur a terme les accions judicials i administratives , en 
cas d’urgència, en relació a les  matèries de la com

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000119 

Equip de govern 

Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es d
contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona número 1, referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari. 

En data 29 de maig de 2017 el ple municipal adoptà, entre d’altres, l’acord de 
declaració de lesivitat de l’acte administratiu d’alta d’empadronament del dia 18 de 
setembre de 2013 de la Sra. Marcelina Heredia Quiles, i interposició de recurs 
davant el jutjats del contenciós administratiu. 

De la interposició del recurs, consta pendent de sentència del recurs contenciós de 
referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari, davant el Jutjat del Contenciós 
Administratiu de Barcelona número 1. 

D’acord amb les dades obrants en els arxius i registres municipals, la senyora
Marcelina  Heredia va finar en data 1 de setembre de 2014. 

En data 28 d’abril del corrent, la senyora Lourdes Soriano Heredia, filla de la 
senyora Heredia i que actua en condició d’interessada en el procés contenciós de 
referència, sol·licita per escrit a aquest ajuntament amb referència al Registre 
General E2017002682, que desisteixi del recurs interposat. 

Segons la documentació adjunta a l’escrit presentat, consta l’advertiment judicial 
als hereus de la senyora Heredia conforme la no presentació abans de
de maig podria ocasionar la declaració de rebel·lia.  

A la vista dels antecedents de fet exposats resulta acreditat que, amb caràcter 
sobrevingut,  ha desaparegut l’objecte que en el seu dia el Ple Municipal motivà  la 
declaració d’anul·labilitat de l’acte administratiu d’alta d’empadronament de la 
senyora Heredia. A més a més, cal destacar que els hereus de la senyora Heredia, 
segons s’ha exposat, han sol·licitat expressament que l’ajuntament desisteixi del 
procediment contenciós administratiu interposat.  

És el Ple Municipal l’òrgan competent per adoptar el desistiment en les accions 
judicials interposades.  

El Ple, amb caràcter ordinari, realitza sessions periòdiques l’últim dijous de cada 
mes. El proper ple ordinari a celebrar està previst per al 25 de maig del corrent. 

L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local habilita 
l’alcalde  de la corporació a dur a terme les accions judicials i administratives , en 
cas d’urgència, en relació a les  matèries de la competència del ple. No obstant 
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Ratificació del Decret d'Alcaldia 560, de 4 de maig de 2017, pel qual es desisteix del recurs 
contenciós administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de 

d’altres, l’acord de 
declaració de lesivitat de l’acte administratiu d’alta d’empadronament del dia 18 de 
setembre de 2013 de la Sra. Marcelina Heredia Quiles, i interposició de recurs 

recurs, consta pendent de sentència del recurs contenciós de 
referència 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari, davant el Jutjat del Contenciós 

D’acord amb les dades obrants en els arxius i registres municipals, la senyora 

En data 28 d’abril del corrent, la senyora Lourdes Soriano Heredia, filla de la 
senyora Heredia i que actua en condició d’interessada en el procés contenciós de 

aquest ajuntament amb referència al Registre 

Segons la documentació adjunta a l’escrit presentat, consta l’advertiment judicial 
als hereus de la senyora Heredia conforme la no presentació abans del proper dia 5 

A la vista dels antecedents de fet exposats resulta acreditat que, amb caràcter 
sobrevingut,  ha desaparegut l’objecte que en el seu dia el Ple Municipal motivà  la 

litat de l’acte administratiu d’alta d’empadronament de la 
senyora Heredia. A més a més, cal destacar que els hereus de la senyora Heredia, 
segons s’ha exposat, han sol·licitat expressament que l’ajuntament desisteixi del 

És el Ple Municipal l’òrgan competent per adoptar el desistiment en les accions 

El Ple, amb caràcter ordinari, realitza sessions periòdiques l’últim dijous de cada 
per al 25 de maig del corrent.  

L’article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local habilita 
l’alcalde  de la corporació a dur a terme les accions judicials i administratives , en 

petència del ple. No obstant 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

això, segons determina el mateix precepte, el Ple municipal ha de ratificar les 
accions que s’adoptaren per l’alcalde en la  primera sessió que es celebri.

10. En data 4 de maig del corrent, a la vista dels antecedents exposats i p
perjudicar els hereus de la senyora Heredia, l’alcalde va adoptar el Decret 
d’Alcaldia número 560 la part resolutiva del qual és del contingut literal següent:

<< Primer. Desistir, pels motius relacionats en la part expositiva, del recurs cont
administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona 
número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari.

Segon. Arxivar l’expedient referit a la declaració de lesivitat per acte anul·lable referit 
a l’alta d’empadronament del dia 18 de setembre de 2013 de la Sra. Marcelina Heredia 
Quiles. 

Tercer. Donar trasllat del present decret d’alcaldia a la primera sessió que celebri el 
Ple Municipal per a la ratificació del present acte.
Quart. Notificar el present de
Barcelona número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari. i a la 
senyora Lourdes Soriano Heredia.
Cinquè. Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament les següents 
dades: breu descripció  de l’objecte del decret, referència del recurs contenciós 
administratiu, i data en que ha estat dictat. >>
 
11. En compliment de la previsió legal prevista en l

Legislatiu 781/1986
en matèria de Règim Local en concordança amb l’article 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el secretari municipal ha emès in
que consta en l’expedient. 

 

Fonaments de dret 

- L’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que atribueix al ple municipal la 
competència a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de 

- L’article 2.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la que s’atorga a l’alcalde de la 
corporació l’exercici d’accions judicials i administratives en matèria de la competència 
del ple en cas d’urgència.

- L’article 54.3 del Reial 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local en concordança amb l’article 
179.2  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

- Article 74.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la j
administrativa. 

- L’article 10.1.h) de la  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

 

Proposta d’acord 

Primer. Ratificar en tot el Decret d’Alcaldia  número 560 de data 4 de maig 
pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

això, segons determina el mateix precepte, el Ple municipal ha de ratificar les 
accions que s’adoptaren per l’alcalde en la  primera sessió que es celebri.

En data 4 de maig del corrent, a la vista dels antecedents exposats i p
perjudicar els hereus de la senyora Heredia, l’alcalde va adoptar el Decret 
d’Alcaldia número 560 la part resolutiva del qual és del contingut literal següent:

Desistir, pels motius relacionats en la part expositiva, del recurs cont
administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona 
número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari. 

Arxivar l’expedient referit a la declaració de lesivitat per acte anul·lable referit 
d’empadronament del dia 18 de setembre de 2013 de la Sra. Marcelina Heredia 

Donar trasllat del present decret d’alcaldia a la primera sessió que celebri el 
Ple Municipal per a la ratificació del present acte. 

Notificar el present decret d’alcaldia al Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari. i a la 
senyora Lourdes Soriano Heredia. 

Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament les següents 
dades: breu descripció  de l’objecte del decret, referència del recurs contenciós 
administratiu, i data en que ha estat dictat. >> 

En compliment de la previsió legal prevista en l’article 54.3 del Reial Decret 
Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, del Text refós de les disposicions legals vigents 
en matèria de Règim Local en concordança amb l’article 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el secretari municipal ha emès in
que consta en l’expedient.  

L’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que atribueix al ple municipal la 
competència a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la 
corporació en matèries de competència plenària.  
L’article 2.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la que s’atorga a l’alcalde de la 
corporació l’exercici d’accions judicials i administratives en matèria de la competència 
del ple en cas d’urgència. 
L’article 54.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986 de 18 d’abril, del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local en concordança amb l’article 
179.2  del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
Article 74.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la jurisdicció  contenciosa  

L’article 10.1.h) de la  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

Ratificar en tot el Decret d’Alcaldia  número 560 de data 4 de maig 
pels motius que consten en la part expositiva d’aquest acord.  
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això, segons determina el mateix precepte, el Ple municipal ha de ratificar les 
accions que s’adoptaren per l’alcalde en la  primera sessió que es celebri. 

En data 4 de maig del corrent, a la vista dels antecedents exposats i per tal de no 
perjudicar els hereus de la senyora Heredia, l’alcalde va adoptar el Decret 
d’Alcaldia número 560 la part resolutiva del qual és del contingut literal següent: 

Desistir, pels motius relacionats en la part expositiva, del recurs contenciós 
administratiu interposat davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona 

Arxivar l’expedient referit a la declaració de lesivitat per acte anul·lable referit 
d’empadronament del dia 18 de setembre de 2013 de la Sra. Marcelina Heredia 

Donar trasllat del present decret d’alcaldia a la primera sessió que celebri el 

cret d’alcaldia al Jutjat del Contenciós Administratiu de 
Barcelona número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari. i a la 

Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament les següents 
dades: breu descripció  de l’objecte del decret, referència del recurs contenciós 

’article 54.3 del Reial Decret 
de 18 d’abril, del Text refós de les disposicions legals vigents 

179.2  del Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el secretari municipal ha emès informe favorable 

L’article 22.2.j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que atribueix al ple municipal la 
competència a l’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la 

L’article 2.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, per la que s’atorga a l’alcalde de la 
corporació l’exercici d’accions judicials i administratives en matèria de la competència 

de 18 d’abril, del Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de Règim Local en concordança amb l’article 

urisdicció  contenciosa  

L’article 10.1.h) de la  Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

Ratificar en tot el Decret d’Alcaldia  número 560 de data 4 de maig del corrent, 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
Segon. Notificar el present acord  al Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona 
número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari, a la senyora Lourdes 
Soriano Heredia,  i al representant legal de l’ajuntament en el procés contenciós esmentat. 
 
Tercer. Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament les següents dades: 
breu descripció  de l’objecte d’aquest acord, referència del recurs contenciós
i data en que ha estat adoptat, tot això  en compliment d’allò que preveu la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 
 
L’alcalde demana al secretari que aclareixi abans de començar quin és el procediment 
seguit a grans trets. 
 
 

El secretari municipal fa una breu descripció cronològica, i explica que va ser en una 
sessió plenària al 2015 quan per intentar resoldre una qüestió plantejada per una veïna que 
no s’havia empadronat en el seu moment, encara que portava any
per l’anterior secretari va optar per fer un procés administratiu anomenat de 
“anul·labilitat”, que consisteix a reconèixer l’ajuntament que hi havia una acta irregular per 
emplaçar el jutge a què el declarés com a tal. Diu que é
el que es va fer és instar la via judicial, i es va interposar el corresponent contenciós contra 
un propi acte de l’ajuntament, que és el que diu la norma en aquests casos.

Explica que transcorregut el temps, la senyora 
s’havia impulsat amb aquest procés ha deixat de tenir sentit perquè ja no té cap  objecte, i 
que a més, aquest procés també li ha suposat a les hereves haver d’assistir
podria donar el cas que hagues
procurador, de tal manera que han demanat per escrit a l’ajuntament que es desisteixi de tot 
aquest procés, perquè ha perdut el sentit per causa sobrevinguda, i perquè les hereves  han 
demanat a l’ajuntament que desisteixin.

Manifesta que com que hi havia un termini curt de temps per a tot això, es va fer un decret 
d’alcaldia amb caràcter d’urgència determinant que l’ajuntament desisteix d’aquest procés 
contenciós, i el que fa falta és que després d’aqu
és l’acord que es porta a ple. Amb aquest acord el que es fa és desistir de qualsevol acció 
en aquesta matèria, i arxivar el procediment i notificar
que en aquets casos cal un
amb el seu criteri, s’ajusta a dret. 

 

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

“És un tema que com bé ha dit el secretari, ve de fa temps, si no hi ha causa, si la 
malauradament va morir, no hi veiem pas cap problema per votar
que voldríem saber, si és possible, és si això pot comportar alguna despesa econòmica de 
cara a les despeses del contenciós. Bàsicament perquè últimament els 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Notificar el present acord  al Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona 
número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari, a la senyora Lourdes 

o Heredia,  i al representant legal de l’ajuntament en el procés contenciós esmentat. 

Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament les següents dades: 
breu descripció  de l’objecte d’aquest acord, referència del recurs contenciós
i data en que ha estat adoptat, tot això  en compliment d’allò que preveu la Llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 

demana al secretari que aclareixi abans de començar quin és el procediment 

fa una breu descripció cronològica, i explica que va ser en una 
sessió plenària al 2015 quan per intentar resoldre una qüestió plantejada per una veïna que 
no s’havia empadronat en el seu moment, encara que portava anys al municipi, assessorada 
per l’anterior secretari va optar per fer un procés administratiu anomenat de 
“anul·labilitat”, que consisteix a reconèixer l’ajuntament que hi havia una acta irregular per 
emplaçar el jutge a què el declarés com a tal. Diu que és un acord que adopta el ple, i que 
el que es va fer és instar la via judicial, i es va interposar el corresponent contenciós contra 
un propi acte de l’ajuntament, que és el que diu la norma en aquests casos.

Explica que transcorregut el temps, la senyora de la qual es parla va morir, i tot el que 
s’havia impulsat amb aquest procés ha deixat de tenir sentit perquè ja no té cap  objecte, i 
que a més, aquest procés també li ha suposat a les hereves haver d’assistir
podria donar el cas que haguessin de gastar-se diners per disposar d’un advocat i un 
procurador, de tal manera que han demanat per escrit a l’ajuntament que es desisteixi de tot 
aquest procés, perquè ha perdut el sentit per causa sobrevinguda, i perquè les hereves  han 

tament que desisteixin. 

Manifesta que com que hi havia un termini curt de temps per a tot això, es va fer un decret 
d’alcaldia amb caràcter d’urgència determinant que l’ajuntament desisteix d’aquest procés 
contenciós, i el que fa falta és que després d’aquest acord inicial sigui ratificat pel ple, que 
és l’acord que es porta a ple. Amb aquest acord el que es fa és desistir de qualsevol acció 
en aquesta matèria, i arxivar el procediment i notificar-ho als interessats. Comenta també 
que en aquets casos cal un informe del secretari, on a la vista dels antecedents i d’acord 
amb el seu criteri, s’ajusta a dret.  

literalment a la seva intervenció diu el següent: 

“És un tema que com bé ha dit el secretari, ve de fa temps, si no hi ha causa, si la 
malauradament va morir, no hi veiem pas cap problema per votar-hi a favor. No obstant, el 
que voldríem saber, si és possible, és si això pot comportar alguna despesa econòmica de 
cara a les despeses del contenciós. Bàsicament perquè últimament els 
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Notificar el present acord  al Jutjat del Contenciós Administratiu de Barcelona 
número 1, referència recurs 350/2014 Secció 4a, Recurs Ordinari, a la senyora Lourdes 

o Heredia,  i al representant legal de l’ajuntament en el procés contenciós esmentat.  

Publicar en el Portal de la Transparència d’aquest ajuntament les següents dades: 
breu descripció  de l’objecte d’aquest acord, referència del recurs contenciós administratiu, 
i data en que ha estat adoptat, tot això  en compliment d’allò que preveu la Llei de 

demana al secretari que aclareixi abans de començar quin és el procediment 

fa una breu descripció cronològica, i explica que va ser en una 
sessió plenària al 2015 quan per intentar resoldre una qüestió plantejada per una veïna que 

s al municipi, assessorada 
per l’anterior secretari va optar per fer un procés administratiu anomenat de 
“anul·labilitat”, que consisteix a reconèixer l’ajuntament que hi havia una acta irregular per 

s un acord que adopta el ple, i que 
el que es va fer és instar la via judicial, i es va interposar el corresponent contenciós contra 
un propi acte de l’ajuntament, que és el que diu la norma en aquests casos. 

de la qual es parla va morir, i tot el que 
s’havia impulsat amb aquest procés ha deixat de tenir sentit perquè ja no té cap  objecte, i 
que a més, aquest procés també li ha suposat a les hereves haver d’assistir-hi i també es 

se diners per disposar d’un advocat i un 
procurador, de tal manera que han demanat per escrit a l’ajuntament que es desisteixi de tot 
aquest procés, perquè ha perdut el sentit per causa sobrevinguda, i perquè les hereves  han 

Manifesta que com que hi havia un termini curt de temps per a tot això, es va fer un decret 
d’alcaldia amb caràcter d’urgència determinant que l’ajuntament desisteix d’aquest procés 

est acord inicial sigui ratificat pel ple, que 
és l’acord que es porta a ple. Amb aquest acord el que es fa és desistir de qualsevol acció 

ho als interessats. Comenta també 
informe del secretari, on a la vista dels antecedents i d’acord 

“És un tema que com bé ha dit el secretari, ve de fa temps, si no hi ha causa, si la senyora 
hi a favor. No obstant, el 

que voldríem saber, si és possible, és si això pot comportar alguna despesa econòmica de 
cara a les despeses del contenciós. Bàsicament perquè últimament els contenciosos estan 
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donant bastants ensurts a costes dels procediments, i si en aquest sentit es fa aquesta 
suspensió i tal, doncs, si això podria comportar despeses econòmiques a l’ajuntament que 
fossin importants. Més que res aclarir això, eh? Nosaltres h
tampoc té sentit que si ja no hi ha objecte, que es tiri endavant, però per saber
res. 

En tot cas, també demanem, com altres vegades, que les intervencions que fem nosaltres, el 
nostre grup municipal, siguin literals. Grà

 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que hi votarà a favor, perquè li sembla absurd, encara que es 
va fer amb molt bona fe perquè la senyora, per una errada del padró, pogués optar als 
beneficis socials, però que si ja ha mort és absurd que es continuï amb a
saber, però, si té cap cost per a l’ajuntament, que no va quedar gaire clar, i reitera el seu vot 
a favor. 

 
La Sra. Bosch a la seva intervenció diu el següent:
 
“Entenem que aquest recurs ja no té l'efecte pel qual es va interposar, i que
d'acord a la demanda de la família, per tant i votarem a favor.”
 
 
El secretari municipal diu que pel que fa a les despeses, l’acte que s’adopta ara no 
implicarà cap cost, però el que no sap és si en el seu dia encara estaven vigents les 
judicials, que després es van derogar. Reitera que no cal
 
 
El Sr. alcalde sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
4.- Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts 
individuals de sortides i colònies escolars  de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per 
necessitats socioeconòmiques per al curs 2017
 
El secretari llegeix la moció que és del tenor literal següent:
 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000126

Moció presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals 
de sortides i colònies escolars  de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
socioeconòmiques per al curs 20
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donant bastants ensurts a costes dels procediments, i si en aquest sentit es fa aquesta 
suspensió i tal, doncs, si això podria comportar despeses econòmiques a l’ajuntament que 
fossin importants. Més que res aclarir això, eh? Nosaltres hi donarem suport perquè 
tampoc té sentit que si ja no hi ha objecte, que es tiri endavant, però per saber

En tot cas, també demanem, com altres vegades, que les intervencions que fem nosaltres, el 
nostre grup municipal, siguin literals. Gràcies.” 

diu que hi votarà a favor, perquè li sembla absurd, encara que es 
va fer amb molt bona fe perquè la senyora, per una errada del padró, pogués optar als 
beneficis socials, però que si ja ha mort és absurd que es continuï amb a
saber, però, si té cap cost per a l’ajuntament, que no va quedar gaire clar, i reitera el seu vot 

La Sra. Bosch a la seva intervenció diu el següent: 

“Entenem que aquest recurs ja no té l'efecte pel qual es va interposar, i que
d'acord a la demanda de la família, per tant i votarem a favor.” 

diu que pel que fa a les despeses, l’acte que s’adopta ara no 
implicarà cap cost, però el que no sap és si en el seu dia encara estaven vigents les 

van derogar. Reitera que no cal pagar cap taxa per desistir. 

sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat.  

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts 
individuals de sortides i colònies escolars  de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per 
necessitats socioeconòmiques per al curs 2017-2018. 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000126 

Equip de govern 

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals 
de sortides i colònies escolars  de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
socioeconòmiques per al curs 2017-2018. 
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donant bastants ensurts a costes dels procediments, i si en aquest sentit es fa aquesta 
suspensió i tal, doncs, si això podria comportar despeses econòmiques a l’ajuntament que 

i donarem suport perquè 
tampoc té sentit que si ja no hi ha objecte, que es tiri endavant, però per saber-ho més que 

En tot cas, també demanem, com altres vegades, que les intervencions que fem nosaltres, el 

diu que hi votarà a favor, perquè li sembla absurd, encara que es 
va fer amb molt bona fe perquè la senyora, per una errada del padró, pogués optar als 
beneficis socials, però que si ja ha mort és absurd que es continuï amb aquest procés. Vol 
saber, però, si té cap cost per a l’ajuntament, que no va quedar gaire clar, i reitera el seu vot 

“Entenem que aquest recurs ja no té l'efecte pel qual es va interposar, i que s'està procedint 

diu que pel que fa a les despeses, l’acte que s’adopta ara no 
implicarà cap cost, però el que no sap és si en el seu dia encara estaven vigents les taxes 

pagar cap taxa per desistir.  

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts 
individuals de sortides i colònies escolars  de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per 

Aprovació de les bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d'ajuts individuals 
de sortides i colònies escolars  de l'Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 
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Relació de fets  
 
Primer. L’educadora social d’aquest ajuntament ha redactat les bases que han de  regir la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de sortides i colònies escolars de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats 

El contingut d’aquestes bases és el següent: 
 
<<BASES PER A LA REGULACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER 
SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS CURS 2017

 
1. Objecte: 
 
L’objecte de la convocatòria és ajudar a l’escolarització de
Vilassar de Dalt, que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària
obligatòria, que tinguin dificultats socials /econòmiques en el marc de sortides i colònies 
escolars durant el curs 2017
 
2.Beneficiaris: 
 

- Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser els nens/es empadronats a Vilassar de 
Dalt que estiguin escolaritzats en centres d’Educació Infantil de segon cicle, 
Primària/Secundària obligatòria.

 
-  Poden sol·licitar els ajuts de sortides i colònies els pares les persones encarregades 

temporalment de la guarda del menor (cal presentar
            documentació que ho acrediti).
 
3. Requisits: 
 
3.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària previstes en el punt 2, 
per participar en el procés de concessió dels ajuts, cal donar compliment a les següents 
obligacions: 
 
a) Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible de
aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en aquestes 
bases, en els terminis i la forma establerta en la convocatòria.
 
b) Tenir una renda per unitat familiar disponible que no superi els llinda
s’estableix en el quadre següent :
 

 1 menor 

1 adult 11.232,40 € 

2 adults 15.138,40 € 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

L’educadora social d’aquest ajuntament ha redactat les bases que han de  regir la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de sortides i colònies escolars de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt per necessitats socioeconòmiques per al curs 2017

El contingut d’aquestes bases és el següent:  

<<BASES PER A LA REGULACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER 
SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS CURS 2017-18 

L’objecte de la convocatòria és ajudar a l’escolarització dels nens/es en edat escolar de
Vilassar de Dalt, que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària
obligatòria, que tinguin dificultats socials /econòmiques en el marc de sortides i colònies 
escolars durant el curs 2017-18, a través d’una concessió econòmica. 

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser els nens/es empadronats a Vilassar de 
Dalt que estiguin escolaritzats en centres d’Educació Infantil de segon cicle, 
Primària/Secundària obligatòria. 

Poden sol·licitar els ajuts de sortides i colònies els pares les persones encarregades 
temporalment de la guarda del menor (cal presentar 
documentació que ho acrediti). 

3.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària previstes en el punt 2, 
per participar en el procés de concessió dels ajuts, cal donar compliment a les següents 

a) Presentar la sol·licitud i la documentació imprescindible descrita a l’article 6, així com 
aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en aquestes 
bases, en els terminis i la forma establerta en la convocatòria. 

b) Tenir una renda per unitat familiar disponible que no superi els llinda
s’estableix en el quadre següent : 

2 menors 3 menors 4 menors 

12.697,40 € 14.162,40 € 15.627,40 

16.603,40 € 18.068,40 € 19.533,40 
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L’educadora social d’aquest ajuntament ha redactat les bases que han de  regir la 
convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de sortides i colònies escolars de 

socioeconòmiques per al curs 2017-2018.  

<<BASES PER A LA REGULACIÓ DE LA CONCESSIÓ D’AJUTS PER 

ls nens/es en edat escolar de 
Vilassar de Dalt, que cursin educació infantil de segon cicle, primària i/o secundària 
obligatòria, que tinguin dificultats socials /econòmiques en el marc de sortides i colònies 

Els beneficiaris d’aquests ajuts poden ser els nens/es empadronats a Vilassar de 
Dalt que estiguin escolaritzats en centres d’Educació Infantil de segon cicle, 

Poden sol·licitar els ajuts de sortides i colònies els pares les persones encarregades 

3.1. A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària previstes en el punt 2,  
per participar en el procés de concessió dels ajuts, cal donar compliment a les següents 

scrita a l’article 6, així com 
aquella documentació que sigui procedent en funció de cada cas, prevista en aquestes 

b) Tenir una renda per unitat familiar disponible que no superi els llindars màxims que 

 5 menors 

15.627,40 € 17.092,40 € 

19.533,40 € 20.998,40 € 
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3 adults 17.091,40 € 

4 adults 19.044,40 € 

 
Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin en el 
certificat de convivència aportat amb les 
 
3.2. Nogensmenys, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut de sortides i 
colònies escolars 2017-18 malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en 
l’apartat anterior, quan els Serveis Socials ho 
presentació d’un informe motivat.
 
4. Import màxim de l’ajut
 
L’import dels ajuts de sortides i colònies escolars 2017
pressupostària BEQUES ESCOLARS amb referència 05326004800010 del vi
pressupost municipal, d’un import de 4.500,00 
L’import màxim de l’ajut individual és de 75,00 
un total de 60  ajudes, com a màxim.  
 
5. Barem específic de la valoració
 
Els ajuts per sortides i colònies escolars s’atorgaran:
5.1. Segons la puntuació obtinguda pel barem que es transcriu a continuació:
 
1.Situació econòmica:  
 S’ha d’adjuntar la declaració jurada d’ingressos econòmics i la 
documentació que la justifica.

 
2. Situació familiar:  
a)  Família nombrosa especial (2 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet 
de família nombrosa especial).             
     Família nombrosa general (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet 
de família nombrosa general).   
Fins a un màxim de 3,5 punts en el cas que s’acreditin ambdues circumstàncies .      
b)  Família monoparental (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet de 
família monoparental ).                     
c)  Família d’acollida (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació de la  resolució o 
document fefaent emesa per DGAIA).        
d)  Sol·licitant o germà amb una disminució (3,0 punts, calculat automàticament amb el 
lliurament del certificat CAD fins a 33%  o percentatge superior).   
 
3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

18.556,40 € 20.021,40 € 21.486,40 

20.509,40 € 21.974,40 € 23.439,40 

Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin en el 
certificat de convivència aportat amb les previsions de l’article 6. 

3.2. Nogensmenys, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut de sortides i 
18 malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en 

l’apartat anterior, quan els Serveis Socials ho considerin i proposin, mitjançant la 
presentació d’un informe motivat. 

4. Import màxim de l’ajut  

L’import dels ajuts de sortides i colònies escolars 2017-18 anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària BEQUES ESCOLARS amb referència 05326004800010 del vi
pressupost municipal, d’un import de 4.500,00 € (QUATRE MIL CINC CENTS EUROS).
L’import màxim de l’ajut individual és de 75,00 € (SETANTA-CINC EUROS), resultant 
un total de 60  ajudes, com a màxim.   

5. Barem específic de la valoració 

sortides i colònies escolars s’atorgaran: 
5.1. Segons la puntuació obtinguda pel barem que es transcriu a continuació:

S’ha d’adjuntar la declaració jurada d’ingressos econòmics i la 
documentació que la justifica. 

 (6 punts,  calcu
automàticament,  en cas 
de no superar els llindars 
establerts en el quadre de 
la clàusula 3.1.b) 

a)  Família nombrosa especial (2 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet 
de família nombrosa especial).              

Família nombrosa general (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet 
ral).    

Fins a un màxim de 3,5 punts en el cas que s’acreditin ambdues circumstàncies .      
b)  Família monoparental (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet de 
família monoparental ).                      

a (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació de la  resolució o 
document fefaent emesa per DGAIA).         
d)  Sol·licitant o germà amb una disminució (3,0 punts, calculat automàticament amb el 
lliurament del certificat CAD fins a 33%  o percentatge superior).    

3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb 
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21.486,40 € 22.951,40 € 

23.439,40 € 24.904,40 € 

Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin en el 

3.2. Nogensmenys, en casos excepcionals, l’Ajuntament podrà atorgar l’ajut de sortides i 
18 malgrat no es compleixin els requisits a què es fa referència en 

considerin i proposin, mitjançant la 

18 anirà a càrrec de l’aplicació 
pressupostària BEQUES ESCOLARS amb referència 05326004800010 del vigent 

€ (QUATRE MIL CINC CENTS EUROS). 
CINC EUROS), resultant 

5.1. Segons la puntuació obtinguda pel barem que es transcriu a continuació: 

(6 punts,  calculat 
automàticament,  en cas 
de no superar els llindars 
establerts en el quadre de 
la clàusula 3.1.b)  

a)  Família nombrosa especial (2 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet 

Família nombrosa general (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet 

Fins a un màxim de 3,5 punts en el cas que s’acreditin ambdues circumstàncies .       
b)  Família monoparental (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació del carnet de 

a (1,5 punts, calculat automàticament amb l’acreditació de la  resolució o 

d)  Sol·licitant o germà amb una disminució (3,0 punts, calculat automàticament amb el 

3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb 
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seguiment:  
a) Família en situació de risc social. Família amb expedient obert a l’equip 
bàsic d’atenció social i primària de l’ajuntament de Vilassar de Dalt i amb  un 
pla de treball definit pels serveis socials (10,0 punts, calculat automàticament 
per la Comissió qualificadora)  
 
b) Família en situació d’alt risc social reconeguda per  EAIA (25,00 punts, 
calculat automàticament per la Comissió qualificadora)
 
La puntuació màxima és de 49 punts. 
 
5.2. En cas d’empat l’ordre de selecció s’establirà atenent a la major puntuació en l’apartat 
“2. Situació familiar”, i si això no fóra suficient, es tindrà en 
l’apartat 3.b) “Família en situació d’alt risc social reconeguda per  EAIA (25,00 punts, 
calculat automàticament per la Comissió qualificadora)”, segons el grau de discapacitat, i  
família nombrosa, per aquest ordre. 
5.3. La nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària.
Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima 
autoritzada. 
 
6.  Forma i terminis de presentació de sol·licituds
 
La sol·licitud s’obté i es prese
Vilassar de Dalt situada a Plaça de la Vila 1, en horari d’atenció al públic.
Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat  i annexos juntament amb la 
documentació referida a tots els membres d
beneficiària, que es relaciona a continuació: 
 
Documentació general: 
-  Full de sol·licitud, document d’informació dels fills/es que conviuen en la unitat familiar 
i declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar 
-   Llibre de família/ original i fotocòpia.
-  Fotocòpia dels DNI o NIE o PASSAPORT  de to
familiar (ha de coincidir amb el certificat de convivència) original i fotocòpia.
 
Documentació específica: 
-  Fotocòpia del carnet de família monoparental/original i fotocòpia.
- Fotocòpia del carnet de família nombr
fotocòpia. 
-  Fotocòpia del certificat de disminució, original i fotocòpia.
-  Certificat família acollidora, original i fotocòpia.
- Certificats dels corresponents justificants d’ingressos dels darrers 6 me
INEM, fulles de salari, darrera declaració de la renda, certificat de RMI, pensió, etc.
 

6.2. En el moment de presentació de la sol·licitud, caldrà aportar fotocòpia i el document 
original,  per a la seva comprovació en el moment de registr

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

a) Família en situació de risc social. Família amb expedient obert a l’equip 
cial i primària de l’ajuntament de Vilassar de Dalt i amb  un 

pla de treball definit pels serveis socials (10,0 punts, calculat automàticament 
per la Comissió qualificadora)   

b) Família en situació d’alt risc social reconeguda per  EAIA (25,00 punts, 
calculat automàticament per la Comissió qualificadora) 

La puntuació màxima és de 49 punts.  

5.2. En cas d’empat l’ordre de selecció s’establirà atenent a la major puntuació en l’apartat 
“2. Situació familiar”, i si això no fóra suficient, es tindrà en compte el resultat obtingut en  

Família en situació d’alt risc social reconeguda per  EAIA (25,00 punts, 
calculat automàticament per la Comissió qualificadora)”, segons el grau de discapacitat, i  
família nombrosa, per aquest ordre.  

a nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària.
Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima 

6.  Forma i terminis de presentació de sol·licituds 

La sol·licitud s’obté i es presenta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt situada a Plaça de la Vila 1, en horari d’atenció al públic.
Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat  i annexos juntament amb la 
documentació referida a tots els membres de la unitat familiar, inclosa la persona 
beneficiària, que es relaciona a continuació:  

Full de sol·licitud, document d’informació dels fills/es que conviuen en la unitat familiar 
i declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar (Annex 1, 2,3). 

Llibre de família/ original i fotocòpia. 
Fotocòpia dels DNI o NIE o PASSAPORT  de tots els membres integrants de la unitat 

familiar (ha de coincidir amb el certificat de convivència) original i fotocòpia.

 
Fotocòpia del carnet de família monoparental/original i fotocòpia. 
Fotocòpia del carnet de família nombrosa, segons sigui general o especial, original i 

Fotocòpia del certificat de disminució, original i fotocòpia. 
Certificat família acollidora, original i fotocòpia. 
Certificats dels corresponents justificants d’ingressos dels darrers 6 me

INEM, fulles de salari, darrera declaració de la renda, certificat de RMI, pensió, etc.

6.2. En el moment de presentació de la sol·licitud, caldrà aportar fotocòpia i el document 
original,  per a la seva comprovació en el moment de registrar la sol·licitud :
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a) Família en situació de risc social. Família amb expedient obert a l’equip 
cial i primària de l’ajuntament de Vilassar de Dalt i amb  un 

pla de treball definit pels serveis socials (10,0 punts, calculat automàticament 

 

b) Família en situació d’alt risc social reconeguda per  EAIA (25,00 punts,  

5.2. En cas d’empat l’ordre de selecció s’establirà atenent a la major puntuació en l’apartat 
compte el resultat obtingut en  

Família en situació d’alt risc social reconeguda per  EAIA (25,00 punts, 
calculat automàticament per la Comissió qualificadora)”, segons el grau de discapacitat, i  

a nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària. 
Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima 

nta a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt situada a Plaça de la Vila 1, en horari d’atenció al públic. 
Cal presentar la sol·licitud en el model normalitzat  i annexos juntament amb la 

e la unitat familiar, inclosa la persona 

Full de sol·licitud, document d’informació dels fills/es que conviuen en la unitat familiar 

ts els membres integrants de la unitat 
familiar (ha de coincidir amb el certificat de convivència) original i fotocòpia. 

osa, segons sigui general o especial, original i 

Certificats dels corresponents justificants d’ingressos dels darrers 6 mesos: certificat 
INEM, fulles de salari, darrera declaració de la renda, certificat de RMI, pensió, etc. 

6.2. En el moment de presentació de la sol·licitud, caldrà aportar fotocòpia i el document 
ar la sol·licitud : 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

6.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP).
6.4. En qualsevol cas, la documentació relacionada  en aquestes bases està disponible en el 
web de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, http://www.vilassardedalt.cat/ tràmits/educació.
 
7. Composició de la Comissió qualificadora
 
La Comissió qualificadora encarregada de la valoració de
per les següents persones: 

a) La regidora delegada de Serveis Socials, que actuarà com a presidenta.
b) El cap de l’Àrea de Serveis Personals.
c) El/la tècnica adscrita a l’equip bàsic d’atenció social i primària.

 
8. Supòsits de revisió dels ajuts concedits. 
 
Els previstos amb caràcter general en la Llei general de subvencions i en les supòsits 
previstos en l’article 31 de l’Ordenança General de les Subvencions de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt.  
 
9. Concessió d’ajuts i termini 
 
9.1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexes, la 
Comissió qualificadora les  revisarà.
Les sol·licitud que hagin estat presentades fora del termini atorgat en la convocatòria no 
seran baremades. 
9.2. La Comissió qualificadora ha de valorar, de conformitat als barems establerts en 
aquestes bases les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits 
fixats. 
En el cas de no presentar-
qualificadora requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils 
esmeni el defecte o adjunti als documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, 
comportarà el desistiment de la seva sol·licitud, prèvia resoluci
en els termes previstos en article 21 de  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
9.3. La regidoria de Serveis Socials traslladarà a la Junta de Govern Local l
d’atorgament dels ajuts de casals i colònies d’ estiu formulada per la Comissió 
qualificadora.  
9.4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licitud. Si tr
dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
9.5. Adoptat l’acord per la Junta de Govern Local, es  publicarà la llista dels ajuts per 
beques casals i colònies estiu atorgats i denegats en 
d’edictes municipal.  Aquesta publicació substituirà les notificacions individuals.
9.6.  Un cop presentada la justificació de l’assistència a que es fa menció en l’article 11 
d’aquestes bases, l’Ajuntament de Vilassar de Da
centres educatius la quantitat atorgada destinada sortides i colònies escolars de cada  menor 
amb beca atorgada. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

6.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques (LPACAP). 

ocumentació relacionada  en aquestes bases està disponible en el 
web de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, http://www.vilassardedalt.cat/ tràmits/educació.

7. Composició de la Comissió qualificadora 

La Comissió qualificadora encarregada de la valoració de les sol·licituds està conformada 

La regidora delegada de Serveis Socials, que actuarà com a presidenta.
El cap de l’Àrea de Serveis Personals. 
El/la tècnica adscrita a l’equip bàsic d’atenció social i primària. 

evisió dels ajuts concedits.  

Els previstos amb caràcter general en la Llei general de subvencions i en les supòsits 
previstos en l’article 31 de l’Ordenança General de les Subvencions de l’Ajuntament de 

9. Concessió d’ajuts i termini per al seu atorgament.  

9.1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexes, la 
Comissió qualificadora les  revisarà. 
Les sol·licitud que hagin estat presentades fora del termini atorgat en la convocatòria no 

9.2. La Comissió qualificadora ha de valorar, de conformitat als barems establerts en 
aquestes bases les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits 

-se la documentació esmentada en aquest apartat
qualificadora requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils 
esmeni el defecte o adjunti als documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, 
comportarà el desistiment de la seva sol·licitud, prèvia resolució que haurà de ser dictada 
en els termes previstos en article 21 de  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP). 
9.3. La regidoria de Serveis Socials traslladarà a la Junta de Govern Local l
d’atorgament dels ajuts de casals i colònies d’ estiu formulada per la Comissió 

9.4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha 
dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada.
9.5. Adoptat l’acord per la Junta de Govern Local, es  publicarà la llista dels ajuts per 
beques casals i colònies estiu atorgats i denegats en la web municipal i en el tauler 
d’edictes municipal.  Aquesta publicació substituirà les notificacions individuals.
9.6.  Un cop presentada la justificació de l’assistència a que es fa menció en l’article 11 
d’aquestes bases, l’Ajuntament de Vilassar de Dalt transferirà al compte corrent dels 
centres educatius la quantitat atorgada destinada sortides i colònies escolars de cada  menor 
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6.3 La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol de les maneres que preveu l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

ocumentació relacionada  en aquestes bases està disponible en el 
web de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, http://www.vilassardedalt.cat/ tràmits/educació. 

les sol·licituds està conformada 

La regidora delegada de Serveis Socials, que actuarà com a presidenta. 

 

Els previstos amb caràcter general en la Llei general de subvencions i en les supòsits 
previstos en l’article 31 de l’Ordenança General de les Subvencions de l’Ajuntament de 

9.1. Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexes, la 

Les sol·licitud que hagin estat presentades fora del termini atorgat en la convocatòria no  

9.2. La Comissió qualificadora ha de valorar, de conformitat als barems establerts en 
aquestes bases les sol·licituds amb la documentació aportada que compleixin els requisits 

se la documentació esmentada en aquest apartat, la Comissió 
qualificadora requerirà a la persona interessada perquè en un termini de 10 dies hàbils 
esmeni el defecte o adjunti als documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, 

ó que haurà de ser dictada 
en els termes previstos en article 21 de  la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 

9.3. La regidoria de Serveis Socials traslladarà a la Junta de Govern Local la proposta 
d’atorgament dels ajuts de casals i colònies d’ estiu formulada per la Comissió 

9.4. El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de 
anscorregut aquest termini no s’ha 

dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà desestimada. 
9.5. Adoptat l’acord per la Junta de Govern Local, es  publicarà la llista dels ajuts per 

la web municipal i en el tauler 
d’edictes municipal.  Aquesta publicació substituirà les notificacions individuals. 
9.6.  Un cop presentada la justificació de l’assistència a que es fa menció en l’article 11 

lt transferirà al compte corrent dels 
centres educatius la quantitat atorgada destinada sortides i colònies escolars de cada  menor 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
Els centres educatius són responsables de notificar qualsevol canvi de número de compte 
bancari que pugui afectar al pagament d’aquests ajuts als serveis Socials de l’Ajuntament 
de Vilassar de Dalt. 
 
10. Modificacions i Baixes
 
Un cop adoptat l’acord de resolució d’atorgament d’ajuts, i en el supòsit que es  produeixi  
un canvi  de centre educatiu per part m
la presentació d’un escrit al Registre General de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, o 
mitjançant qualsevol dels mitjans alternatius previstos en l’article 16.4 de la LPACAP.
 
La Comissió qualificadora, a
delegada de serveis social per tal que aquesta, si ho considera oportú, traslladi la proposta 
d’acord que correspongui a la Junta de Govern Local.  La Junta de Govern aprovarà, si 
escau,  les baixes i/o modificacions mitjançant acord.
 
Els canvis de  municipi durant la tramitació de l’ajut  pot comportar la pèrdua de l’ajut, si 
es comprova que  el menor  ha estat empadronat a un altre municipi.
 
11. Forma i termini de justificació del compli
concedeix l’ajut. 
 
La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
centre educatiu organitzadora de les sortides i colònies escolars on constin les dades 
següents: el  nom de l’alumne, quantitat de la beca atorgada, i  el número de compte on fer 
d’ingrés. 
 
El certificat de secretaria justificatiu de la despesa, s’ha de presentar al Registre General de  
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt situad
Vila 1, en horari d’atenció al públic, o bé a través de  qualsevol dels mitjans alternatius 
previstos en la clàusula 6.3 d’aquestes bases. 
 
El termini màxim per a la presentació de la justificació és el proper 3 de setembre 2018.
 
12. Convocatòria: 
 
Un cop transcorregut el termini d’informació i exposició pública i adoptada, si escau, la 
resolució de les al·legacions i suggeriments que s’hagin pogut presentar, es procedirà a la 
publicació de la convocatòria per a la presentació de sol·licit
termini de 15 dies hàbils. El termini s’iniciarà a comptar de l’endemà de la publicació en el 
BOP de Barcelona. De la convocatòria es podrà donar publicitat complementaria  pels 
mitjans que es considerin més adients per a la major
 
13. Annexos i models escaients
 
Els annexos i models a presentar són els següents:
Annex 1.Sol.licitud de beques sortides i colònies  escolars curs 2017

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Els centres educatius són responsables de notificar qualsevol canvi de número de compte 
i afectar al pagament d’aquests ajuts als serveis Socials de l’Ajuntament 

10. Modificacions i Baixes 

Un cop adoptat l’acord de resolució d’atorgament d’ajuts, i en el supòsit que es  produeixi  
un canvi  de centre educatiu per part menor,   caldrà que el sol·licitant  ho comuniqui amb 
la presentació d’un escrit al Registre General de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, o 
mitjançant qualsevol dels mitjans alternatius previstos en l’article 16.4 de la LPACAP.

La Comissió qualificadora, a la vista de la sol·licitud, traslladarà la proposta a la regidora 
delegada de serveis social per tal que aquesta, si ho considera oportú, traslladi la proposta 
d’acord que correspongui a la Junta de Govern Local.  La Junta de Govern aprovarà, si 

es baixes i/o modificacions mitjançant acord. 

Els canvis de  municipi durant la tramitació de l’ajut  pot comportar la pèrdua de l’ajut, si 
es comprova que  el menor  ha estat empadronat a un altre municipi. 

11. Forma i termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es 

La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
centre educatiu organitzadora de les sortides i colònies escolars on constin les dades 

de l’alumne, quantitat de la beca atorgada, i  el número de compte on fer 

El certificat de secretaria justificatiu de la despesa, s’ha de presentar al Registre General de  
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt situad
Vila 1, en horari d’atenció al públic, o bé a través de  qualsevol dels mitjans alternatius 
previstos en la clàusula 6.3 d’aquestes bases.  

El termini màxim per a la presentació de la justificació és el proper 3 de setembre 2018.

Un cop transcorregut el termini d’informació i exposició pública i adoptada, si escau, la 
resolució de les al·legacions i suggeriments que s’hagin pogut presentar, es procedirà a la 
publicació de la convocatòria per a la presentació de sol·licituds per als ajuts, per un 
termini de 15 dies hàbils. El termini s’iniciarà a comptar de l’endemà de la publicació en el 
BOP de Barcelona. De la convocatòria es podrà donar publicitat complementaria  pels 
mitjans que es considerin més adients per a la major difusió. 

13. Annexos i models escaients 

Els annexos i models a presentar són els següents: 
Annex 1.Sol.licitud de beques sortides i colònies  escolars curs 2017-18.
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Els centres educatius són responsables de notificar qualsevol canvi de número de compte 
i afectar al pagament d’aquests ajuts als serveis Socials de l’Ajuntament 

Un cop adoptat l’acord de resolució d’atorgament d’ajuts, i en el supòsit que es  produeixi  
enor,   caldrà que el sol·licitant  ho comuniqui amb 

la presentació d’un escrit al Registre General de l’ajuntament de Vilassar de Dalt, o 
mitjançant qualsevol dels mitjans alternatius previstos en l’article 16.4 de la LPACAP. 

la vista de la sol·licitud, traslladarà la proposta a la regidora 
delegada de serveis social per tal que aquesta, si ho considera oportú, traslladi la proposta 
d’acord que correspongui a la Junta de Govern Local.  La Junta de Govern aprovarà, si 

Els canvis de  municipi durant la tramitació de l’ajut  pot comportar la pèrdua de l’ajut, si 

ment de la finalitat per a la qual es 

La justificació quedarà acreditada mitjançant l’aportació del certificat de secretaria de cada 
centre educatiu organitzadora de les sortides i colònies escolars on constin les dades 

de l’alumne, quantitat de la beca atorgada, i  el número de compte on fer 

El certificat de secretaria justificatiu de la despesa, s’ha de presentar al Registre General de  
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt situada a Plaça de la 
Vila 1, en horari d’atenció al públic, o bé a través de  qualsevol dels mitjans alternatius 

El termini màxim per a la presentació de la justificació és el proper 3 de setembre 2018. 

Un cop transcorregut el termini d’informació i exposició pública i adoptada, si escau, la 
resolució de les al·legacions i suggeriments que s’hagin pogut presentar, es procedirà a la 

uds per als ajuts, per un 
termini de 15 dies hàbils. El termini s’iniciarà a comptar de l’endemà de la publicació en el 
BOP de Barcelona. De la convocatòria es podrà donar publicitat complementaria  pels 

18. 
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Secretaria  

 

 

Annex 2.Informació dels fills/es menors de 25 anys que conviuen a la unitat familiar. 
Annex 3. Declaració d’ingressos econòmics de la unitat familiar. >>
 
ANNEX 1: SOL·LICITUD DE SORTIDES I COLÒNIES ESCOLAR S CURS 2017
18 
(ESCRIVIU EN MAJÚSCULES)
INFORMACIÓ DEL NUCLI FAMILIAR: 
Adreça de la família: 
____________________________________________________________________
Municipi d’empadronament: ________________________________________
Codi postal: ____________Telèfons de contacte: 
___________________________________________________________________      
   
 Nom 
Pare/Tutor      
Mare/tutora      
Avi  
Àvia  
Avi  
Àvia  
Parella fet       
*En cas de DNI el segon cognom és obligatori. 
 
 1.Situació econòmica:  
 S’ha d’adjuntar la declaració jurada d’ingressos econòmics i la 
documentació que la justifica 
 
2. Situació familiar:  
a)  Família nombrosa especial (2p)             
     Família nombrosa general (1,5p)           
b)  Família monoparental (1,5p)                      
c)  Família d’acollida amb resolució o document fefaent (1,5p).         
d)  Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD fins a 33%  (1,5p) o, 
Sol·licitant o germà amb una disminució a
   
3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb 
seguiment:  
a) Família en situació de risc social amb expedient obert a serveis socials sota 
un pla de treball definit pels serveis socials  (10p) . 
 
b) Família en situació d’alt risc social (Casos EAIA). (25p)  
 
 
*L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es reserva el 
documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment, així 
com el dret  de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada 
en el temps i forma indicats.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Annex 2.Informació dels fills/es menors de 25 anys que conviuen a la unitat familiar. 
nnex 3. Declaració d’ingressos econòmics de la unitat familiar. >> 

ANNEX 1: SOL·LICITUD DE SORTIDES I COLÒNIES ESCOLAR S CURS 2017

(ESCRIVIU EN MAJÚSCULES)  
INFORMACIÓ DEL NUCLI FAMILIAR:  
Adreça de la família: 
____________________________________________________________________
Municipi d’empadronament: ________________________________________
Codi postal: ____________Telèfons de contacte: 
___________________________________________________________________      

Cognom 1 Cognom 2 
  
  
  
  
  
  
  

*En cas de DNI el segon cognom és obligatori.  

S’ha d’adjuntar la declaració jurada d’ingressos econòmics i la 
documentació que la justifica  

a)  Família nombrosa especial (2p)              
Família nombrosa general (1,5p)            

b)  Família monoparental (1,5p)                       
c)  Família d’acollida amb resolució o document fefaent (1,5p).          
d)  Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD fins a 33%  (1,5p) o, 
Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD superior a 33% (3p)

3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb 

a) Família en situació de risc social amb expedient obert a serveis socials sota 
un pla de treball definit pels serveis socials  (10p) .  

b) Família en situació d’alt risc social (Casos EAIA). (25p)   

*L’Ajuntament de Vilassar de Dalt es reserva el dret de sol·licitar els originals de la 
documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment, així 
com el dret  de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada 
en el temps i forma indicats. 
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Annex 2.Informació dels fills/es menors de 25 anys que conviuen a la unitat familiar.  

ANNEX 1: SOL·LICITUD DE SORTIDES I COLÒNIES ESCOLAR S CURS 2017-

Adreça de la família: 
____________________________________________________________________ 
Municipi d’empadronament: ________________________________________ 
Codi postal: ____________Telèfons de contacte: 
___________________________________________________________________         

DNI*/NIE 
 
 
 
 
 
 
 

S’ha d’adjuntar la declaració jurada d’ingressos econòmics i la Calculat 
automàticament 

d)  Sol·licitant o germà amb una disminució amb certificat CAD fins a 33%  (1,5p) o,  
mb certificat CAD superior a 33% (3p) 

3. A valorar pels professionals dels Serveis Socials bàsics amb famílies amb 

a) Família en situació de risc social amb expedient obert a serveis socials sota  

 

dret de sol·licitar els originals de la 
documentació aportada per a la seva verificació en qualsevol moment del procediment, així 
com el dret  de requerir la documentació descrita en aquest article si no ha estat presentada 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 
Jo .............................................................amb DNI......................................................
autoritzo que el benefici de l’ajuda econòmica per sortides i colònies escolars 
atorgada per l’Ajuntament de Vilassar de  Dalt si
bancari del centre educatiu on assisteix el meu fill/a.
  Signatura  pares/mares o tutors,
 
 
 
ANNEX2: INFORMACIÓ DELS FILLS MENORS DE 25 ANYS QUE  CONVIUEN 
A LA UNITAT FAMILIAR:
 
    (SOL·LICITANTS O GERMANS):
 
 1 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ____________ 
DNI/NIE: ____________________ 

Disminució amb certificat CAD 33% 
Disminució amb certificat CAD +33% 

   
  Sol·licita Beca: Sí □    No □
 Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________
 Etapa escolar:     Educació infantil 
 
2 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ______________ 
DNI/NIE: ____________________ 

Disminució amb certificat CAD 33% 
Disminució amb certificat CAD +33% 

 
Sol·licita Beca: Sí □    No □
 Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________
 Etapa escolar:     Educació infantil 
 
3 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ______________ 
DNI/NIE: ____________________ 

Disminució amb certificat CAD 33% 
Disminució amb certificat CAD +33% 

  
Sol·licita Beca: Sí □    No □
 Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________
 Etapa escolar:     Educació infantil 
 
4 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ______________ 
DNI/NIE: ____________________ 

Disminució amb certificat CAD 33% 
Disminució amb certificat CAD +33% 

  
Sol·licita Beca: Sí □    No □

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Jo .............................................................amb DNI......................................................
autoritzo que el benefici de l’ajuda econòmica per sortides i colònies escolars 
atorgada per l’Ajuntament de Vilassar de  Dalt sigui ingressat directament al compte 
bancari del centre educatiu on assisteix el meu fill/a. 
Signatura  pares/mares o tutors, 

ANNEX2: INFORMACIÓ DELS FILLS MENORS DE 25 ANYS QUE  CONVIUEN 
A LA UNITAT FAMILIAR:  

(SOL·LICITANTS O GERMANS):  

1 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ____________ 
DNI/NIE: ____________________  

Disminució amb certificat CAD 33%  Sí                  No
Disminució amb certificat CAD +33%  Sí                  No

□    No □   En cas afirmatiu continuar: Data de naixement:  _____________
Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________
Etapa escolar:     Educació infantil □       Primària □       Secundària □         Curs:  __

2 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ______________ 
DNI/NIE: ____________________  

Disminució amb certificat CAD 33%  Sí                  No
Disminució amb certificat CAD +33%  Sí                  No

□    No □   En cas afirmatiu continuar: Data de naixement:  _____________
Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________
Etapa escolar:     Educació infantil □       Primària □       Secundària □         Curs:  __

3 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ______________ 
DNI/NIE: ____________________  

Disminució amb certificat CAD 33%  
Disminució amb certificat CAD +33%  

□    No □   En cas afirmatiu continuar: Data de naixement:  _____________
Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________
Etapa escolar:     Educació infantil □       Primària □       Secundària □         Curs:  __

4 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ______________ 
DNI/NIE: ____________________  

Disminució amb certificat CAD 33%  
Disminució amb certificat CAD +33%  

□    No □   En cas afirmatiu continuar: Data de naixement:  _____________
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Jo .............................................................amb DNI....................................................... 
autoritzo que el benefici de l’ajuda econòmica per sortides i colònies escolars 

gui ingressat directament al compte 

ANNEX2: INFORMACIÓ DELS FILLS MENORS DE 25 ANYS QUE  CONVIUEN 

1 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ____________  

Sí                  No 
Sí                  No 

   En cas afirmatiu continuar: Data de naixement:  _____________ 
Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________ 

□         Curs:  ___________ 

2 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ______________  

Sí                  No 
Sí                  No 

   En cas afirmatiu continuar: Data de naixement:  _____________ 
Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________ 

□         Curs:  ___________ 

3 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ______________  

Sí                  No 
Sí                  No 

   En cas afirmatiu continuar: Data de naixement:  _____________ 
Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________ 

□         Curs:  ___________ 

4 Nom: ________________Cognom 1: _______________ Cognom 2: ______________  

Sí                  No 
Sí                  No 

   En cas afirmatiu continuar: Data de naixement:  _____________ 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________
 Etapa escolar:     Educació infantil 
 
El Sr./a. ...................................................................................................................
pare/mare o tutor/a legal del/s sol·licitant/s, faig constar que tinc coneixement íntegre de l’
convocatòria i signo que les dades aportades són certes.                     
 Signatura i data:  
 
Els imports disponibles de tota la unitat familiar corresponent a l’exercici fiscal 
 
 
ANNEX 3. DECLARACIÓ D’INGRESSOS ECONÒMICS DE LA UNI TAT 
FAMILIAR PER ADJUNTAR A LA SOL·LICITUT D’AJUT DE SO RTIDES I 
COLÒNIES ESCOLARS 
 
Relació d’ingressos nets percebuts mensualment de cada membre de la unitat 
familiar majors de 16 anys perceptors d’alguna
pensions alimentàries, viduïtat, etc.dels que s’aporta justificació)
(ESCRIVIU EN MAJÚSCULES) 

 Nom de cada un dels membres de la unitat familiar
  

 
Nom: ..................................................................

  
 
Nom: ..................................................................

  
 
Nom: ..................................................................

  
 
Nom: ..................................................................

 
1 Suma d’ingressos de la unitat familiar

 
2 

 
Nombre total de persones de la unitat familiar

 
3 

Renda disponible per persona de la unitat familiar 
(import casella 1 dividit nombre de la casella 2)

 
El/la Sr./a. .............................................................................................., pare / mare o tu
legal del nen/a....................................................DECLARO que el resultat de la casella 
número 3 són els ingressos reals percebuts mensualment en la meva unitat familiar i que 
estic disposat a presentar davant dels òrgans de control de l’Administració aquells 
documents que aquesta estimi adients per a, si s’escau, la verificació de les dades.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________
Etapa escolar:     Educació infantil □       Primària □       Secundària □         Curs:  __

El Sr./a. ...................................................................................................................
pare/mare o tutor/a legal del/s sol·licitant/s, faig constar que tinc coneixement íntegre de l’
convocatòria i signo que les dades aportades són certes.                      

Els imports disponibles de tota la unitat familiar corresponent a l’exercici fiscal 

ANNEX 3. DECLARACIÓ D’INGRESSOS ECONÒMICS DE LA UNI TAT 
FAMILIAR PER ADJUNTAR A LA SOL·LICITUT D’AJUT DE SO RTIDES I 
COLÒNIES ESCOLARS  

Relació d’ingressos nets percebuts mensualment de cada membre de la unitat 
familiar majors de 16 anys perceptors d’alguna retribució (laboral, pensions, atur, 
pensions alimentàries, viduïtat, etc.dels que s’aporta justificació)  

Nom de cada un dels membres de la unitat familiar Quantitat neta mensual

.................................................................. 

 
 
Quantitat:...........................

Nom: .................................................................. 

 
 
Quantitat:...........................

.................................................................. 

 
 
Quantitat:...........................

Nom: .................................................................. 

 
 
Quantitat:...........................

unitat familiar 
 
 
Quantitat:.......................... 

Nombre total de persones de la unitat familiar 
 
Nombre: ..............................

Renda disponible per persona de la unitat familiar 
(import casella 1 dividit nombre de la casella 2) 

 
........................................ 

El/la Sr./a. .............................................................................................., pare / mare o tu
legal del nen/a....................................................DECLARO que el resultat de la casella 

ssos reals percebuts mensualment en la meva unitat familiar i que 
estic disposat a presentar davant dels òrgans de control de l’Administració aquells 
documents que aquesta estimi adients per a, si s’escau, la verificació de les dades.
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Centre escolar: __________________________________  Municipi: _____________________ 
□         Curs:  ___________ 

El Sr./a. ........................................................................................................................................... 
pare/mare o tutor/a legal del/s sol·licitant/s, faig constar que tinc coneixement íntegre de l’actual 

Els imports disponibles de tota la unitat familiar corresponent a l’exercici fiscal  

ANNEX 3. DECLARACIÓ D’INGRESSOS ECONÒMICS DE LA UNI TAT 
FAMILIAR PER ADJUNTAR A LA SOL·LICITUT D’AJUT DE SO RTIDES I 

Relació d’ingressos nets percebuts mensualment de cada membre de la unitat 
retribució (laboral, pensions, atur, 

Quantitat neta mensual 

Quantitat:...........................€ 

Quantitat:...........................€ 

Quantitat:...........................€ 

Quantitat:...........................€ 

Quantitat:.......................... € 

Nombre: .............................. 

........................................ € 

El/la Sr./a. .............................................................................................., pare / mare o tutor 
legal del nen/a....................................................DECLARO que el resultat de la casella 

ssos reals percebuts mensualment en la meva unitat familiar i que 
estic disposat a presentar davant dels òrgans de control de l’Administració aquells 
documents que aquesta estimi adients per a, si s’escau, la verificació de les dades. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Signatura pare/ mare o tutor legal >>
 
 
Segon.  Consta en l’expedient el document d’autorització de la despesa fiscalitzat per la 
Intervenció d’aquest ajuntament  per un import de 4.500,00 
CENTS EUROS ) a càrrec de l’aplicació pressupostària “BEQUES ESCOLARS
referència 05326004800010 del vigent pressupost municipal.  
 
Tercer. D’acord amb el que preveu l’article 124.3  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
que s’aprova el Reglament d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS), és el Ple 
Municipal l’òrgan competent per  a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de 
subvencions. 
 

Fonaments de dret 
 

- Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, aprovada 
pel Ple en sessió de data 29 d’octubre de 2009.

- Article 124.3  del Decret 
d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS) atribueix al ple municipal la 
competència per a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions.

 

Proposta d’acord 
 
Primer.  Aprovar  inicialmen
CONCESSIÓ D’AJUTS PER SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS CURS 2017
els seus annexes i models,  i sotmetre’ls a informació pública per un termini de 20 dies 
hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte en 
Província de Barcelona.  
 
Durant  aquest termini es podrà examinar l’expedient a les oficines de l’Àrea de Serveis a 
la Persona de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, situades a la primera planta de l’edifici 
emplaçat en el carrer Camí de Mataró, 8
hores els dies laborables.  
 
En el cas que no s’hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, les bases es 
tindran per aprovades definitivament de forma automàtica sense necessitat d
posterior. 
 
Segon. Publicar les bases i els annexes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el taulell d’anuncis de la corporació i al Portal de Transparència de l’ajuntament.
 
Tercer. Autoritzar la despesa que es destinarà a 
un import de 4.500,00 € (QUATRE MIL CINC
pressupostària “BEQUES ESCOLARS” amb referència 
pressupost municipal. 
 
 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

o tutor legal >> 

Consta en l’expedient el document d’autorització de la despesa fiscalitzat per la 
Intervenció d’aquest ajuntament  per un import de 4.500,00 € (QUATRE MIL CINC 
CENTS EUROS ) a càrrec de l’aplicació pressupostària “BEQUES ESCOLARS
referència 05326004800010 del vigent pressupost municipal.   

D’acord amb el que preveu l’article 124.3  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
que s’aprova el Reglament d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS), és el Ple 

rgan competent per  a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de 

Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, aprovada 
pel Ple en sessió de data 29 d’octubre de 2009. 
Article 124.3  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 
d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS) atribueix al ple municipal la 
competència per a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions.

inicialment les “BASES PER A LA REGULACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ D’AJUTS PER SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS CURS 2017
els seus annexes i models,  i sotmetre’ls a informació pública per un termini de 20 dies 
hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació de l’edicte en el Butlletí oficial de la 

aquest termini es podrà examinar l’expedient a les oficines de l’Àrea de Serveis a 
la Persona de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, situades a la primera planta de l’edifici 

amí de Mataró, 8-12, de Vilassar de Dalt, de les de 9:30 a 13:30 

En el cas que no s’hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, les bases es 
tindran per aprovades definitivament de forma automàtica sense necessitat d

. Publicar les bases i els annexes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el taulell d’anuncis de la corporació i al Portal de Transparència de l’ajuntament.

. Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de per 
€ (QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS) a càrrec de l’aplicació 

pressupostària “BEQUES ESCOLARS” amb referència 05326004800010
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Consta en l’expedient el document d’autorització de la despesa fiscalitzat per la 
€ (QUATRE MIL CINC 

CENTS EUROS ) a càrrec de l’aplicació pressupostària “BEQUES ESCOLARS” amb 

D’acord amb el que preveu l’article 124.3  del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
que s’aprova el Reglament d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS), és el Ple 

rgan competent per  a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de 

Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, aprovada 

179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 
d’obres, bens i serveis dels ens locals (ROAS) atribueix al ple municipal la 
competència per a l’aprovació de les bases per a l’atorgament de subvencions. 

t les “BASES PER A LA REGULACIÓ DE LA 
CONCESSIÓ D’AJUTS PER SORTIDES I COLÒNIES ESCOLARS CURS 2017-18” i 
els seus annexes i models,  i sotmetre’ls a informació pública per un termini de 20 dies 

el Butlletí oficial de la 

aquest termini es podrà examinar l’expedient a les oficines de l’Àrea de Serveis a 
la Persona de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, situades a la primera planta de l’edifici 

12, de Vilassar de Dalt, de les de 9:30 a 13:30 

En el cas que no s’hagi formulat cap reclamació en el termini assenyalat, les bases es 
tindran per aprovades definitivament de forma automàtica sense necessitat d’adoptar acte 

. Publicar les bases i els annexes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en el taulell d’anuncis de la corporació i al Portal de Transparència de l’ajuntament. 

aquestes actuacions per un import de per 
CENTS EUROS) a càrrec de l’aplicació 

05326004800010 del vigent 
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La Sra. Ruhí explica que aquest any s’h
per qüestions del redactat, es va allargar, i les escoles es van queixar perquè no ho tenien, i 
pensa que és una bona noticia poder
vetllar per la igualtat d’oportunitats de nens i nenes, i afavorir que els que tenen dificultats 
econòmiques puguin assistir a les sortides i colònies de les escoles, i que agafa de 3 a 16 
anys.  

Afegeix que a part de les generals, que són les que la gent s’ha d’apuntar i so
s’estudien després casos que per raons diverses hagin pogut tenir unes dificultats concretes 
i se’ls hagi d’ajudar amb més diners per poder sortir en aquestes sortides, i que els casos 
més complexos es valoren a part de les beques. 

 
 
El Sr. Cusidó   a la seva intervenció literalment diu el següent:
 
“Estem d’acord amb la proposta que va en la línea de la que es va aprovar el passat Ple de 
març. En aquell cas va ser portada al Ple d’urgència, i en aquest sentit, celebrem que 
aquesta s’hagi pogut presentar amb temps i forma.
 
És evident l’ interès social dels ajuts, la proposta ens sembla correcte en la línea de les 
anteriors, i l’únic dubte que tenim, es que si la quantitat de 4.500
d’aquest any 2017, o son exclusivament p
 
Entenem que va lligat al curs escolar, però pressupostàriament, son dos exercicis diferents, 
per tant els 4.500€ haurien de ser per el tram de 2017, i dotar la quantitat restant en el 
pressupost de 2018.  
 
Si no és així, seria una despesa plurianual, i hauria de quedar reflectida econòmicament, i 
no consta pas en l’autorització que acompanya l’expedient. Voldríem que ens ho aclariu, 
no pel sentit de la votació que serà afirmatiu, sinó perquè estigui de manera cor
 
Per tant, hi votarem a favor.”
 
 
La Sra. Álvarez anuncia el seu vot a favor, creu que són molt necessàries totes les ajudes 
però més pel que fa referència a infància, i que és molt important que tots els infants de 
Vilassar tinguin el mateix dret d’anar a les sortides escolars o de colònies. 
 
 

La Sra. Martín-Moreno anuncia el seu vot a favor, creu que és una bona acció dotar 
d’ajudes les famílies que tenen nens i que per la seva economia no poden anar a les 
sortides o colònies escolars. Diu que és difícil per a un pare explicar al seu fill que no té 
diners perquè vagin on van els seus amics a gaudir i jugar, i que tot el que sigui ajudar les 
famílies necessitades i els nens, comptarà amb el seu recolzament.
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explica que aquest any s’han avançat i es fa amb temps, ja que l’any passat, 
per qüestions del redactat, es va allargar, i les escoles es van queixar perquè no ho tenien, i 
pensa que és una bona noticia poder-ho tirar endavant ja. Diu que aquestes beques són per 

ltat d’oportunitats de nens i nenes, i afavorir que els que tenen dificultats 
econòmiques puguin assistir a les sortides i colònies de les escoles, i que agafa de 3 a 16 

Afegeix que a part de les generals, que són les que la gent s’ha d’apuntar i so
s’estudien després casos que per raons diverses hagin pogut tenir unes dificultats concretes 
i se’ls hagi d’ajudar amb més diners per poder sortir en aquestes sortides, i que els casos 
més complexos es valoren a part de les beques.  

a la seva intervenció literalment diu el següent: 

“Estem d’acord amb la proposta que va en la línea de la que es va aprovar el passat Ple de 
març. En aquell cas va ser portada al Ple d’urgència, i en aquest sentit, celebrem que 

presentar amb temps i forma. 

És evident l’ interès social dels ajuts, la proposta ens sembla correcte en la línea de les 
anteriors, i l’únic dubte que tenim, es que si la quantitat de 4.500€, fan refer
d’aquest any 2017, o son exclusivament pel segon semestre de 2017 i primer de 2018.

Entenem que va lligat al curs escolar, però pressupostàriament, son dos exercicis diferents, 
€ haurien de ser per el tram de 2017, i dotar la quantitat restant en el 

és així, seria una despesa plurianual, i hauria de quedar reflectida econòmicament, i 
no consta pas en l’autorització que acompanya l’expedient. Voldríem que ens ho aclariu, 
no pel sentit de la votació que serà afirmatiu, sinó perquè estigui de manera cor

Per tant, hi votarem a favor.” 

anuncia el seu vot a favor, creu que són molt necessàries totes les ajudes 
però més pel que fa referència a infància, i que és molt important que tots els infants de 
Vilassar tinguin el mateix dret d’anar a les sortides escolars o de colònies. 

anuncia el seu vot a favor, creu que és una bona acció dotar 
d’ajudes les famílies que tenen nens i que per la seva economia no poden anar a les 
sortides o colònies escolars. Diu que és difícil per a un pare explicar al seu fill que no té 

ers perquè vagin on van els seus amics a gaudir i jugar, i que tot el que sigui ajudar les 
famílies necessitades i els nens, comptarà amb el seu recolzament. 
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an avançat i es fa amb temps, ja que l’any passat, 
per qüestions del redactat, es va allargar, i les escoles es van queixar perquè no ho tenien, i 

ho tirar endavant ja. Diu que aquestes beques són per 
ltat d’oportunitats de nens i nenes, i afavorir que els que tenen dificultats 

econòmiques puguin assistir a les sortides i colònies de les escoles, i que agafa de 3 a 16 

Afegeix que a part de les generals, que són les que la gent s’ha d’apuntar i sol·licitar, 
s’estudien després casos que per raons diverses hagin pogut tenir unes dificultats concretes 
i se’ls hagi d’ajudar amb més diners per poder sortir en aquestes sortides, i que els casos 

“Estem d’acord amb la proposta que va en la línea de la que es va aprovar el passat Ple de 
març. En aquell cas va ser portada al Ple d’urgència, i en aquest sentit, celebrem que 

És evident l’ interès social dels ajuts, la proposta ens sembla correcte en la línea de les 
€, fan referència al tram 

el segon semestre de 2017 i primer de 2018. 

Entenem que va lligat al curs escolar, però pressupostàriament, son dos exercicis diferents, 
€ haurien de ser per el tram de 2017, i dotar la quantitat restant en el 

és així, seria una despesa plurianual, i hauria de quedar reflectida econòmicament, i 
no consta pas en l’autorització que acompanya l’expedient. Voldríem que ens ho aclariu, 
no pel sentit de la votació que serà afirmatiu, sinó perquè estigui de manera correcte. 

anuncia el seu vot a favor, creu que són molt necessàries totes les ajudes 
però més pel que fa referència a infància, i que és molt important que tots els infants de 
Vilassar tinguin el mateix dret d’anar a les sortides escolars o de colònies.  

anuncia el seu vot a favor, creu que és una bona acció dotar 
d’ajudes les famílies que tenen nens i que per la seva economia no poden anar a les 
sortides o colònies escolars. Diu que és difícil per a un pare explicar al seu fill que no té 

ers perquè vagin on van els seus amics a gaudir i jugar, i que tot el que sigui ajudar les 
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La Sra. Bosch a la seva intervenció literalment diu el següent:
 
“Es un fet constatat que les sor
socioeducatiu dels infants i adolescents, no tan sols creen vincle i estima cap a la natura, 
sinó que els permet desenvolupar habilitats que poden afavorir en la seva integració laboral 
en el futur. 
Tot i la lleugera recuperació de l’economia encara hi ha moltes famílies que no generen els
recursos necessaris, i si no es poden permetre aquest tipus d’educació fora d’aula, per tant, 
es requereixen polítiques de protecció, no podem permetre que els infant
segueixin sent els mes castigats per la crisi.
Pel que fa al punt 9.4 sobre el termini màxim per resoldre la sol·licitud, que és de 3 mesos 
a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licitud, i que si transcorregut 
aquest termini no s’ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà 
desestimada,  
entenem que no es pot donar per desestimada per silenci administratiu, d’acord al Pla de 
Participació aprovat per ple. Per tot el que hem exposat, i votem a fav
 
 
L’  alcalde pregunta sobre l’esmena de la regidora, i la senyora Ruhí respon que el tema del 
pressupost sí que agafa els dos pressupostos. 

 

El secretari municipal diu que és una despesa que es materialitza l’any 2017 i 2018, però 
que comptablement està amb efectes exclusivament del pressupost d’aquest exercici, que 
és l’autorització que ha fet l’interventor, amb càrrec a una partida del 2017. Explica que 
quan s’arribi a la liquidació del pressupost de 2017, el que passarà és que quedarà un líquid 
romanent que passarà al 2018. 

 

El Sr. Cusidó   diu literalment: “Per tant, en l’escrit, almenys el que hi havia a l’expedient, 
hauria de posar que és una quantitat plurianual, perquè agafa dos exercicis.”

 

El secretari municipal diu que suposa que sí. 

 

El Sr. Cusidó   diu literalment: “Més que res perquè es resolgui. El que sigui més correcte, 
eh?” 

 

El secretari municipal diu que entén que sí, que es farà això. Explica que es podria donar 
el cas que es resolgui durant aquest 2017 i que la despesa s’autoritz
es pagarà al final.” 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

a la seva intervenció literalment diu el següent: 

“Es un fet constatat que les sortides i colònies son una eina significativa en l’àmbit 
socioeducatiu dels infants i adolescents, no tan sols creen vincle i estima cap a la natura, 
sinó que els permet desenvolupar habilitats que poden afavorir en la seva integració laboral 

t i la lleugera recuperació de l’economia encara hi ha moltes famílies que no generen els
recursos necessaris, i si no es poden permetre aquest tipus d’educació fora d’aula, per tant, 
es requereixen polítiques de protecció, no podem permetre que els infant
segueixin sent els mes castigats per la crisi. 
Pel que fa al punt 9.4 sobre el termini màxim per resoldre la sol·licitud, que és de 3 mesos 
a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licitud, i que si transcorregut 

t termini no s’ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà 

entenem que no es pot donar per desestimada per silenci administratiu, d’acord al Pla de 
Participació aprovat per ple. Per tot el que hem exposat, i votem a favor.”

pregunta sobre l’esmena de la regidora, i la senyora Ruhí respon que el tema del 
pressupost sí que agafa els dos pressupostos.  

diu que és una despesa que es materialitza l’any 2017 i 2018, però 
stà amb efectes exclusivament del pressupost d’aquest exercici, que 

és l’autorització que ha fet l’interventor, amb càrrec a una partida del 2017. Explica que 
quan s’arribi a la liquidació del pressupost de 2017, el que passarà és que quedarà un líquid 

anent que passarà al 2018.  

diu literalment: “Per tant, en l’escrit, almenys el que hi havia a l’expedient, 
hauria de posar que és una quantitat plurianual, perquè agafa dos exercicis.”

diu que suposa que sí.  

diu literalment: “Més que res perquè es resolgui. El que sigui més correcte, 

diu que entén que sí, que es farà això. Explica que es podria donar 
el cas que es resolgui durant aquest 2017 i que la despesa s’autoritzi, se’n disposi i fins i tot 
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tides i colònies son una eina significativa en l’àmbit 
socioeducatiu dels infants i adolescents, no tan sols creen vincle i estima cap a la natura, 
sinó que els permet desenvolupar habilitats que poden afavorir en la seva integració laboral 

t i la lleugera recuperació de l’economia encara hi ha moltes famílies que no generen els 
recursos necessaris, i si no es poden permetre aquest tipus d’educació fora d’aula, per tant, 
es requereixen polítiques de protecció, no podem permetre que els infants i adolescents 

Pel que fa al punt 9.4 sobre el termini màxim per resoldre la sol·licitud, que és de 3 mesos 
a comptar de la finalització del termini de presentació de sol·licitud, i que si transcorregut 

t termini no s’ha dictat i publicat resolució expressa, la sol·licitud s’entendrà 

entenem que no es pot donar per desestimada per silenci administratiu, d’acord al Pla de 
or.” 

pregunta sobre l’esmena de la regidora, i la senyora Ruhí respon que el tema del 

diu que és una despesa que es materialitza l’any 2017 i 2018, però 
stà amb efectes exclusivament del pressupost d’aquest exercici, que 

és l’autorització que ha fet l’interventor, amb càrrec a una partida del 2017. Explica que 
quan s’arribi a la liquidació del pressupost de 2017, el que passarà és que quedarà un líquid 

diu literalment: “Per tant, en l’escrit, almenys el que hi havia a l’expedient, 
hauria de posar que és una quantitat plurianual, perquè agafa dos exercicis.” 

diu literalment: “Més que res perquè es resolgui. El que sigui més correcte, 

diu que entén que sí, que es farà això. Explica que es podria donar 
i, se’n disposi i fins i tot 
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El Sr. Cusidó   diu literalment: “Potser no es materialitzarà fins el 2018.”

 

El secretari municipal diu que el que es materialitzarà seran les sortides, però que té raó i 
s’ha d’analitzar per l’intervento
veure com es liquida el pressupost per veure com es fa l’encaix, però que és bastant 
habitual.  

 

El Sr. Cusidó diu literalment: “M’ha semblat que havia de ser
l’aclariment, que fos plurianual pels dos exercicis.”

 

El secretari municipal pregunta si vol dir a l’hora de parlar de la partida.

 

L’ alcalde manifesta que s’està entrant en diàleg, i demana que ho facin per ordre. 

 

El Sr. Cusidó   diu literalment: “Deia que en quedés cons
l’autorització econòmica d’aquest exercici, però no deia que fos plurianual. Que en tot cas 
tenir en compte que sigui plurianual, ja està.”

 

El secretari municipal diu que el detall no el té, però que està clar que el pressupost de 
2017 recull un crèdit de 4.500 euros destinats a aquesta partida, i que les bases assumeixen 
aquesta despesa i se’n fa la consignació. Diu que el tema està en saber si s’acabarà pagant 
o no s’acabarà pagant, però que per a això està la liquidació del pressupost i que al final de 
l’exercici s’ha de veure si hi ha despeses pendents de reconèixer, drets pendents de 
reconèixer, o pendent de resoldre fins i tot el procés. Reitera que s’ha d’ana
es pot donar el cas que ara es pagarà aquest 2017 i l’altra part es pagarà el 2018, però que 
per a això estan els romanents de crèdit d’un exercici a l’altre.

 

L’ alcalde informa sobre la petició de la senyora Bosch dels terminis en què s’h
resposta, que el reglament de participació no autoritza el silenci administratiu. 

 

La Sra. Ruhí diu que les respostes es donen molt ràpides, i que el compromís és que es 
puguin saber abans de començar el curs, i creu que encara que van justos h
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diu literalment: “Potser no es materialitzarà fins el 2018.”

diu que el que es materialitzarà seran les sortides, però que té raó i 
s’ha d’analitzar per l’interventor, però que la despesa està prevista per al 2017 i s’ha de 
veure com es liquida el pressupost per veure com es fa l’encaix, però que és bastant 

diu literalment: “M’ha semblat que havia de ser-hi en algun moment 
os plurianual pels dos exercicis.” 

pregunta si vol dir a l’hora de parlar de la partida.

manifesta que s’està entrant en diàleg, i demana que ho facin per ordre. 

diu literalment: “Deia que en quedés constància, que a l’expedient hi havia 
l’autorització econòmica d’aquest exercici, però no deia que fos plurianual. Que en tot cas 
tenir en compte que sigui plurianual, ja està.” 

diu que el detall no el té, però que està clar que el pressupost de 
2017 recull un crèdit de 4.500 euros destinats a aquesta partida, i que les bases assumeixen 
aquesta despesa i se’n fa la consignació. Diu que el tema està en saber si s’acabarà pagant 

no s’acabarà pagant, però que per a això està la liquidació del pressupost i que al final de 
l’exercici s’ha de veure si hi ha despeses pendents de reconèixer, drets pendents de 
reconèixer, o pendent de resoldre fins i tot el procés. Reitera que s’ha d’ana
es pot donar el cas que ara es pagarà aquest 2017 i l’altra part es pagarà el 2018, però que 
per a això estan els romanents de crèdit d’un exercici a l’altre. 

informa sobre la petició de la senyora Bosch dels terminis en què s’h
resposta, que el reglament de participació no autoritza el silenci administratiu. 

diu que les respostes es donen molt ràpides, i que el compromís és que es 
puguin saber abans de començar el curs, i creu que encara que van justos h
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diu literalment: “Potser no es materialitzarà fins el 2018.” 

diu que el que es materialitzarà seran les sortides, però que té raó i 
r, però que la despesa està prevista per al 2017 i s’ha de 

veure com es liquida el pressupost per veure com es fa l’encaix, però que és bastant 

hi en algun moment 

pregunta si vol dir a l’hora de parlar de la partida. 

manifesta que s’està entrant en diàleg, i demana que ho facin per ordre.  

tància, que a l’expedient hi havia 
l’autorització econòmica d’aquest exercici, però no deia que fos plurianual. Que en tot cas 

diu que el detall no el té, però que està clar que el pressupost de 
2017 recull un crèdit de 4.500 euros destinats a aquesta partida, i que les bases assumeixen 
aquesta despesa i se’n fa la consignació. Diu que el tema està en saber si s’acabarà pagant 

no s’acabarà pagant, però que per a això està la liquidació del pressupost i que al final de 
l’exercici s’ha de veure si hi ha despeses pendents de reconèixer, drets pendents de 
reconèixer, o pendent de resoldre fins i tot el procés. Reitera que s’ha d’analitzar, però que 
es pot donar el cas que ara es pagarà aquest 2017 i l’altra part es pagarà el 2018, però que 

informa sobre la petició de la senyora Bosch dels terminis en què s’ha de donar 
resposta, que el reglament de participació no autoritza el silenci administratiu.  

diu que les respostes es donen molt ràpides, i que el compromís és que es 
puguin saber abans de començar el curs, i creu que encara que van justos hi arriben.   



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 

El secretari municipal explica que és la típica clàusula de tancament, i que el que diu la 
norma són tres mesos de termini general per resoldre, i diu que si la junta no ha resolt tot 
això, es donarà com a desestimat, però que és un supòsit q
d’explicar què passa si no es resol en termini, però que la idea no és aquesta i d’alguna 
manera s’ha de resoldre. Reitera que és una clàusula de tancament, un a més a més.

Diu que el silenci administratiu està molt regulat a l
que diu, però que és una clàusula de tancament per evitar què fer si es dóna aquesta 
situació, però que és una situació que no es donarà perquè la idea primera és resoldre i 
atorgar les beques.  

 

La Sra. Bosch diu literalment: “Bé, de fet, el que es pretenia amb el procés participatiu era 
evitar això, que tot el que es demanés a l’ajuntament, sigui una beca o sigui el que sigui, 
qui ho demani tingui la resposta. Clar, si passats els tres mesos, que està molt bé i qu
dóna resposta abans dels tres mesos, i que se soluciona tot, però si es dóna el cas, que no 
quedi perdut. A més, ja va contemplat i aprovat pel ple. Per tant, jo penso que això ho 
hauríem d’evitar. En fi...” 

 

La Sra. Ruhí diu que pràcticament se saben les famílies que ho sol·liciten, ho tenen tot 
molt preparat, i que no creu que es trigui ni dos mesos a resoldre
modifica, també s’endarreriran els terminis. Recomana deixar
que està tot a punt de tramitar

 

La Sra. Bosch diu literalment: “Clar, la confiança hi és tota, però quan s’aproven unes 
normes s’han de seguir, penso jo, vaja. En tot cas, el que podem fer és deixar
confiança i tenir-ho en compte per a l’any

 

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

 

5.- Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Territori i Sostenibilitat, i 
de Promoció Econòmica 
 

A continuació anuncia un punt d’urgència, que
dels consells sectorials de Territori i Sostenibilitat, i de Promoció Econòmica. 

Se sotmet la urgència a votació i s’aprova  per unanimitat.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

explica que és la típica clàusula de tancament, i que el que diu la 
norma són tres mesos de termini general per resoldre, i diu que si la junta no ha resolt tot 
això, es donarà com a desestimat, però que és un supòsit que s’ha de posar perquè s’ha 
d’explicar què passa si no es resol en termini, però que la idea no és aquesta i d’alguna 
manera s’ha de resoldre. Reitera que és una clàusula de tancament, un a més a més.

Diu que el silenci administratiu està molt regulat a la normativa, i el que es fa és aplicar el 
que diu, però que és una clàusula de tancament per evitar què fer si es dóna aquesta 
situació, però que és una situació que no es donarà perquè la idea primera és resoldre i 

literalment: “Bé, de fet, el que es pretenia amb el procés participatiu era 
evitar això, que tot el que es demanés a l’ajuntament, sigui una beca o sigui el que sigui, 
qui ho demani tingui la resposta. Clar, si passats els tres mesos, que està molt bé i qu
dóna resposta abans dels tres mesos, i que se soluciona tot, però si es dóna el cas, que no 
quedi perdut. A més, ja va contemplat i aprovat pel ple. Per tant, jo penso que això ho 

diu que pràcticament se saben les famílies que ho sol·liciten, ho tenen tot 
molt preparat, i que no creu que es trigui ni dos mesos a resoldre-ho. Explica que si ara es 
modifica, també s’endarreriran els terminis. Recomana deixar-ho així, amb la confiança
que està tot a punt de tramitar-se. 

diu literalment: “Clar, la confiança hi és tota, però quan s’aproven unes 
normes s’han de seguir, penso jo, vaja. En tot cas, el que podem fer és deixar

ho en compte per a l’any que ve, que això quedi clar.” 

sotmet la moció a votació, que s’aprova per unanimitat. 

Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Territori i Sostenibilitat, i 
 

A continuació anuncia un punt d’urgència, que és relatiu a l’aprovació de la composició 
dels consells sectorials de Territori i Sostenibilitat, i de Promoció Econòmica. 

Se sotmet la urgència a votació i s’aprova  per unanimitat. 
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explica que és la típica clàusula de tancament, i que el que diu la 
norma són tres mesos de termini general per resoldre, i diu que si la junta no ha resolt tot 

ue s’ha de posar perquè s’ha 
d’explicar què passa si no es resol en termini, però que la idea no és aquesta i d’alguna 
manera s’ha de resoldre. Reitera que és una clàusula de tancament, un a més a més. 

a normativa, i el que es fa és aplicar el 
que diu, però que és una clàusula de tancament per evitar què fer si es dóna aquesta 
situació, però que és una situació que no es donarà perquè la idea primera és resoldre i 

literalment: “Bé, de fet, el que es pretenia amb el procés participatiu era 
evitar això, que tot el que es demanés a l’ajuntament, sigui una beca o sigui el que sigui, 
qui ho demani tingui la resposta. Clar, si passats els tres mesos, que està molt bé i que es 
dóna resposta abans dels tres mesos, i que se soluciona tot, però si es dóna el cas, que no 
quedi perdut. A més, ja va contemplat i aprovat pel ple. Per tant, jo penso que això ho 

diu que pràcticament se saben les famílies que ho sol·liciten, ho tenen tot 
ho. Explica que si ara es 

ho així, amb la confiança 

diu literalment: “Clar, la confiança hi és tota, però quan s’aproven unes 
normes s’han de seguir, penso jo, vaja. En tot cas, el que podem fer és deixar-ho en la 

 

Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Territori i Sostenibilitat, i 

és relatiu a l’aprovació de la composició 
dels consells sectorials de Territori i Sostenibilitat, i de Promoció Econòmica.  



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

 

Diu que en la composició dels consells hi ha d’haver unanimitat de tot
n’ha estat parlant i que la millor fórmula no és fer
és una cosa que s’ha anat treballant, es veu la possibilitat de guanyar
temps, sobretot per a dos consells, el de Territori i Sos
pública, i el de Promoció Econòmica. Afegeix que tots aquells en què no s’ha pogut arribar 
per poc a poder parlar amb tots els membres que han estat proposats, o que hi ha elements 
de modificació encara, es passarien a
Joventut, Prevenció, Seguretat i Mobilitat, i el quart que és Esports.

 
El secretari municipal aclareix que s’ha parlat 
de la CUP, i que per part del consell de Promoció
determinació del representant. Diu que per part del PDeCAT estarà el senyor Cusidó, i per 
part de la CUP, la senyora Meritxell Durany. 
 
 
 
 

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000127

Moció presentada per: Equip de govern

Assumpte 

Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Territori i Sostenibilitat, i de 
Promoció Econòmica 

 

Relació de fets 

En data 26 de gener de 2012 es va aprovar 
Ciutadana, que va ser modificat per acord de Ple de data 30 de juny de 2016.
 
En el plenari del 2 de juliol de 2015 es van nomenar els representants dels grups 
municipals en els consells sectorials, que en alguns
d’altres modificar i nomenar

 

Fonaments de dret 

- Articles 29 a 40 del Reglament de Participació Ciutadana.
- Disposició derogatòria segona del Reglament de Participació Ciutadana.
- L’article 8.1.a) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,  accés a la 
informació pública i bon govern 
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Diu que en la composició dels consells hi ha d’haver unanimitat de tot
n’ha estat parlant i que la millor fórmula no és fer-ho per urgència, però que a mesura que 
és una cosa que s’ha anat treballant, es veu la possibilitat de guanyar
temps, sobretot per a dos consells, el de Territori i Sostenibilitat, que genera una discussió 
pública, i el de Promoció Econòmica. Afegeix que tots aquells en què no s’ha pogut arribar 
per poc a poder parlar amb tots els membres que han estat proposats, o que hi ha elements 
de modificació encara, es passarien a juny, quan segurament presentarien Cultura, 
Joventut, Prevenció, Seguretat i Mobilitat, i el quart que és Esports. 

aclareix que s’ha parlat amb els representants tant del PDeCAT com 
de la CUP, i que per part del consell de Promoció Econòmica restava pendent el tema de la 
determinació del representant. Diu que per part del PDeCAT estarà el senyor Cusidó, i per 
part de la CUP, la senyora Meritxell Durany.  

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

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: PACO2017000127 

Equip de govern 

Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Territori i Sostenibilitat, i de 

En data 26 de gener de 2012 es va aprovar definitivament el Reglament de Participació 
Ciutadana, que va ser modificat per acord de Ple de data 30 de juny de 2016.

En el plenari del 2 de juliol de 2015 es van nomenar els representants dels grups 
municipals en els consells sectorials, que en alguns casos ara es proposa ratificar i en 
d’altres modificar i nomenar-ne de nous. 

Articles 29 a 40 del Reglament de Participació Ciutadana. 
Disposició derogatòria segona del Reglament de Participació Ciutadana.

lei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,  accés a la 
informació pública i bon govern  
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Diu que en la composició dels consells hi ha d’haver unanimitat de tots els grups, que se 
ho per urgència, però que a mesura que 

és una cosa que s’ha anat treballant, es veu la possibilitat de guanyar-ne una mica de 
tenibilitat, que genera una discussió 

pública, i el de Promoció Econòmica. Afegeix que tots aquells en què no s’ha pogut arribar 
per poc a poder parlar amb tots els membres que han estat proposats, o que hi ha elements 

juny, quan segurament presentarien Cultura, 

amb els representants tant del PDeCAT com 
Econòmica restava pendent el tema de la 

determinació del representant. Diu que per part del PDeCAT estarà el senyor Cusidó, i per 

Aprovació de la composició dels Consells sectorials de Territori i Sostenibilitat, i de 

definitivament el Reglament de Participació 
Ciutadana, que va ser modificat per acord de Ple de data 30 de juny de 2016. 

En el plenari del 2 de juliol de 2015 es van nomenar els representants dels grups 
casos ara es proposa ratificar i en 

Disposició derogatòria segona del Reglament de Participació Ciutadana. 
lei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència,  accés a la 
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Proposta d’acord 

Primer. Nomenar per al Consell de Territori i Sostenibilitat 
 

Pels grups municipals:
 

        President: Benet Oliva i Ricós
Vocals:  

                 Per ARA: Rosachely Roa i Blanco
                 Per PDECAT: Francesc Solà i Xifra
                 Per CUP: Xavier Pujol i Lloveras
  Per PP:  Gemma M. Martín
  Per PSC: M. Àngels Bosch i Mauri
 

Fins a 10 persones d’especial significació 
 

- Ramon Vilà i Bot
- Josep Samon i Forgas
- Francesc Villagrasa i Bot
- Martí Sancliment i Solé
- Xavier Macià i Cornet
- Aleix Duñó i Ruhí
- Roser Loire i Fernàndez
- Joan Adell i 

 
 
Segon. Nomenar per al Consell de Promoció Econòmica
 

Pels grups municipals:
 

            President: Benet Oliva i Ricós
 

                       Vocals:  
                Per ARA: Paula Lloret i Puig
                Per PDeCAT: Joan Alfons Cusidó Macià
                Per CUP: Meritxell Durany Calvo
  Per PP:  Gemma M. Martín
  Per PSC: M. Àngels Bosch i Mauri
 

Fins a 10 persones d’especial significació 
- Carles Povedano i Quintana
- Sergi Gros i España
- Toni Sala i Planas
- Jose Antonio Sànchez i Navarro 
- Pepe Cros i Roldós
- Ferran Lorca i Gruart
- Quico Serra i Soto
- Carles Corbalan i Comas
- Lluis Carles Lara i Valdivieso
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Consell de Territori i Sostenibilitat els representants següents

Pels grups municipals: 

President: Benet Oliva i Ricós 

Per ARA: Rosachely Roa i Blanco 
Per PDECAT: Francesc Solà i Xifra 
Per CUP: Xavier Pujol i Lloveras 
Per PP:  Gemma M. Martín-Moreno i García 

Àngels Bosch i Mauri 

Fins a 10 persones d’especial significació –en termes d’expertesa

Ramon Vilà i Bot 
Josep Samon i Forgas 
Francesc Villagrasa i Bot 
Martí Sancliment i Solé 
Xavier Macià i Cornet 
Aleix Duñó i Ruhí 
Roser Loire i Fernàndez 
Joan Adell i Pla 

Consell de Promoció Econòmica els representants següents

Pels grups municipals: 

President: Benet Oliva i Ricós 

Per ARA: Paula Lloret i Puig 
AT: Joan Alfons Cusidó Macià  

Per CUP: Meritxell Durany Calvo 
Per PP:  Gemma M. Martín-Moreno i García 
Per PSC: M. Àngels Bosch i Mauri 

Fins a 10 persones d’especial significació –en termes d’expertesa
Carles Povedano i Quintana 
Sergi Gros i España 
Toni Sala i Planas 
Jose Antonio Sànchez i Navarro  
Pepe Cros i Roldós 
Ferran Lorca i Gruart 
Quico Serra i Soto 
Carles Corbalan i Comas 
Lluis Carles Lara i Valdivieso 
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els representants següents : 

en termes d’expertesa-: 

els representants següents: 

en termes d’expertesa-: 
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Secretaria  

 

 

- Representant de la Cooperativa La Fraternal
 
 
Tercer. Comunicar aquests acord a les persones nomenades.
 
Quart. Publicar aquest acord al Portal de transparència d’aquest ajuntament, en la secció 
Informació institucional i organitzativa/ Organigrama de l’ens, d’acord amb  el que preveu  
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
govern. 
 
 

El Sr. Cusidó   diu literalment: «Aquí posa Santos Sánchez i és José Antonio. Santos no 
és... José Antonio Sánchez Navarro. És un error que està aquí.»

 

El Sr. Oliva explica que tal com van quedar a la comissió informativa dijous passat, es va 
fer la ronda de trucades a tots els noms que havien sortit, que amb algun nom hi havia 
problemes inclús en el consell de Territori perquè era incompatible i es proposava per a u
altre consell amb el qual hi havia plenes incompatibilitats, i a última hora es va oferir el 
nom de Joan Adell, anterior regidor de Medi Ambient, amb qui tothom hi va estar d’acord. 
Diu que la resta de noms són els que s’havien parlat.

Diu que en el cas del consell de Promoció Econòmica, s’ha fet pensant en aquest esperit 
més emprenedor recollint propostes de tothom, que aquí és paritari al revés, no ha sortit 
cap nom de dona, però que hi ha la possibilitat perquè un dels noms que es van proposar 
estava duplicat i li ha dit que amb un en té prou, i diu que se li ha acudit, per la importància 
que té el tema de la xarxa de municipis per a l’economia social i solidària, intentar 
reintroduir la cooperativa en el teixit social vilassarenc perquè estan en plena 
que hi ha un patrimoni important i ha de ser gent d’una certa edat, i els sembla que val la 
pena posar-ho aquí, i que li sembla que és possible que la representant sigui una senyora, i 
quedaria almenys no tant així.

Diu que si es pot consensuar la de Territori i Sostenibilitat, la seva intenció és posar
treballar de pressa en els temes que amb els grups s’ha parlat darrerament, i que per això 
tenia tant d’interès en què es consensués per poder passar
urgència.  

 

El Sr. Cusidó   diu literalment: “Bé, a veure, en teoria aprovem el que ens heu passat ara, 
això que has comentat ara seria a posteriori, no? O sigui, l’aprovació que va és la que se’ns 
ha passat ara, amb els noms en què vam quedar,  amb l’únic canvi
Jara, si no recordo malament, i ja està. Molt bé, doncs, nosaltres hi votem a favor.”

 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Representant de la Cooperativa La Fraternal 

s acord a les persones nomenades. 

Publicar aquest acord al Portal de transparència d’aquest ajuntament, en la secció 
Informació institucional i organitzativa/ Organigrama de l’ens, d’acord amb  el que preveu  
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

diu literalment: «Aquí posa Santos Sánchez i és José Antonio. Santos no 
és... José Antonio Sánchez Navarro. És un error que està aquí.» 

explica que tal com van quedar a la comissió informativa dijous passat, es va 
fer la ronda de trucades a tots els noms que havien sortit, que amb algun nom hi havia 
problemes inclús en el consell de Territori perquè era incompatible i es proposava per a u
altre consell amb el qual hi havia plenes incompatibilitats, i a última hora es va oferir el 
nom de Joan Adell, anterior regidor de Medi Ambient, amb qui tothom hi va estar d’acord. 
Diu que la resta de noms són els que s’havien parlat. 

del consell de Promoció Econòmica, s’ha fet pensant en aquest esperit 
més emprenedor recollint propostes de tothom, que aquí és paritari al revés, no ha sortit 
cap nom de dona, però que hi ha la possibilitat perquè un dels noms que es van proposar 

uplicat i li ha dit que amb un en té prou, i diu que se li ha acudit, per la importància 
que té el tema de la xarxa de municipis per a l’economia social i solidària, intentar 
reintroduir la cooperativa en el teixit social vilassarenc perquè estan en plena 
que hi ha un patrimoni important i ha de ser gent d’una certa edat, i els sembla que val la 

ho aquí, i que li sembla que és possible que la representant sigui una senyora, i 
quedaria almenys no tant així. 

uar la de Territori i Sostenibilitat, la seva intenció és posar
treballar de pressa en els temes que amb els grups s’ha parlat darrerament, i que per això 
tenia tant d’interès en què es consensués per poder passar-ho. Agraeix a tots acceptar la 

diu literalment: “Bé, a veure, en teoria aprovem el que ens heu passat ara, 
això que has comentat ara seria a posteriori, no? O sigui, l’aprovació que va és la que se’ns 
ha passat ara, amb els noms en què vam quedar,  amb l’únic canvi aquest de l’Adell pel 
Jara, si no recordo malament, i ja està. Molt bé, doncs, nosaltres hi votem a favor.”
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Publicar aquest acord al Portal de transparència d’aquest ajuntament, en la secció 
Informació institucional i organitzativa/ Organigrama de l’ens, d’acord amb  el que preveu  

transparència, accés a la informació pública i bon 

diu literalment: «Aquí posa Santos Sánchez i és José Antonio. Santos no 

explica que tal com van quedar a la comissió informativa dijous passat, es va 
fer la ronda de trucades a tots els noms que havien sortit, que amb algun nom hi havia 
problemes inclús en el consell de Territori perquè era incompatible i es proposava per a un 
altre consell amb el qual hi havia plenes incompatibilitats, i a última hora es va oferir el 
nom de Joan Adell, anterior regidor de Medi Ambient, amb qui tothom hi va estar d’acord. 

del consell de Promoció Econòmica, s’ha fet pensant en aquest esperit 
més emprenedor recollint propostes de tothom, que aquí és paritari al revés, no ha sortit 
cap nom de dona, però que hi ha la possibilitat perquè un dels noms que es van proposar 

uplicat i li ha dit que amb un en té prou, i diu que se li ha acudit, per la importància 
que té el tema de la xarxa de municipis per a l’economia social i solidària, intentar 
reintroduir la cooperativa en el teixit social vilassarenc perquè estan en plena transició. Diu 
que hi ha un patrimoni important i ha de ser gent d’una certa edat, i els sembla que val la 

ho aquí, i que li sembla que és possible que la representant sigui una senyora, i 

uar la de Territori i Sostenibilitat, la seva intenció és posar-ho a 
treballar de pressa en els temes que amb els grups s’ha parlat darrerament, i que per això 

ho. Agraeix a tots acceptar la 

diu literalment: “Bé, a veure, en teoria aprovem el que ens heu passat ara, 
això que has comentat ara seria a posteriori, no? O sigui, l’aprovació que va és la que se’ns 

aquest de l’Adell pel 
Jara, si no recordo malament, i ja està. Molt bé, doncs, nosaltres hi votem a favor.” 
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El Sr. Oliva diu que es reserva un lloc per al representant de la cooperativa, que està allà 
indicat i que està apuntat a la moció.

L’ alcalde sotmet el punt a votació, i s’aprova per unanimitat.

 
6.- Donar compte de la sentència 236/2017 de TSJC en relació a la delimitació de 
l'àmbit de millora urbana "Can Villà/Can Serra de l a Plaça" del POUM de Vilassar 
de Dalt.  
 
Es dóna compte de la sentènci
millora urbana "Can Villà/Can Serra de la Plaça" del POUM de Vilassar de Dalt. 
 
 
7.- Donar compte de la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona per a la 
creació d'un protocol contra 
festius. 
 
Es dóna compte de la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona per a la creació 
d'un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius.
 
8.- Donar compte de l'acord del  Ple del Consell Comarcal sobre la creació del servei 
"Agència de boscos del Maresme".
 
Es dóna compte de l'acord del  Ple del Consell Comarcal sobre la creació del servei 
"Agència de boscos del Maresme".
 
9.- Donar compte de la instànci
portaveu del grup municipal a la Comissió Informativa de representant a la Comissió 
Paritària i Negociadora. 
 
Es dóna compte de la instància presentada per Ara Vilassar en relació a canvi de portaveu 
del grup municipal a la Comissió Informativa de representant a la Comissió Paritària i 
Negociadora. 
 
 
10.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia.
 
  
 
A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes d’abril que van del número 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han p
consultar. 
 
 
 
 
 
 D2017AJUN000389 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

diu que es reserva un lloc per al representant de la cooperativa, que està allà 
indicat i que està apuntat a la moció. 

sotmet el punt a votació, i s’aprova per unanimitat. 

Donar compte de la sentència 236/2017 de TSJC en relació a la delimitació de 
l'àmbit de millora urbana "Can Villà/Can Serra de l a Plaça" del POUM de Vilassar 

Es dóna compte de la sentència 236/2017 de TSJC en relació a la delimitació de l'àmbit de 
millora urbana "Can Villà/Can Serra de la Plaça" del POUM de Vilassar de Dalt. 

Donar compte de la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona per a la 
creació d'un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o 

Es dóna compte de la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona per a la creació 
d'un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius.

pte de l'acord del  Ple del Consell Comarcal sobre la creació del servei 
"Agència de boscos del Maresme". 

Es dóna compte de l'acord del  Ple del Consell Comarcal sobre la creació del servei 
"Agència de boscos del Maresme". 

Donar compte de la instància presentada per Ara Vilassar en relació a canvi de 
portaveu del grup municipal a la Comissió Informativa de representant a la Comissió 

Es dóna compte de la instància presentada per Ara Vilassar en relació a canvi de portaveu 
grup municipal a la Comissió Informativa de representant a la Comissió Paritària i 

Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes d’abril que van del número D2017AJUN000389 al D2017AJUN000551 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han p

03/04/2017 Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
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diu que es reserva un lloc per al representant de la cooperativa, que està allà 

Donar compte de la sentència 236/2017 de TSJC en relació a la delimitació de 
l'àmbit de millora urbana "Can Villà/Can Serra de l a Plaça" del POUM de Vilassar 

236/2017 de TSJC en relació a la delimitació de l'àmbit de 
millora urbana "Can Villà/Can Serra de la Plaça" del POUM de Vilassar de Dalt.  

Donar compte de la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona per a la 
les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o 

Es dóna compte de la moció aprovada pel Ple de la Diputació de Barcelona per a la creació 
d'un protocol contra les agressions sexistes als grans esdeveniments d'oci o festius. 

pte de l'acord del  Ple del Consell Comarcal sobre la creació del servei 

Es dóna compte de l'acord del  Ple del Consell Comarcal sobre la creació del servei 

a presentada per Ara Vilassar en relació a canvi de 
portaveu del grup municipal a la Comissió Informativa de representant a la Comissió 

Es dóna compte de la instància presentada per Ara Vilassar en relació a canvi de portaveu 
grup municipal a la Comissió Informativa de representant a la Comissió Paritària i 

A continuació es dóna compte dels decrets de l’Ajuntament dictats des de la darrera sessió 
D2017AJUN000551 la 

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

Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 
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 D2017AJUN000390 

 D2017AJUN000391 

 D2017AJUN000392 
 D2017AJUN000393 
 D2017AJUN000394 
 D2017AJUN000395 

 D2017AJUN000396 

 D2017AJUN000397 
 D2017AJUN000398 
 D2017AJUN000399 
 D2017AJUN000400 

 D2017AJUN000401 

 D2017AJUN000402 

 D2017AJUN000403 
 D2017AJUN000404 
 D2017AJUN000405 
 D2017AJUN000406 
 D2017AJUN000407 

 D2017AJUN000408 

 D2017AJUN000409 
 D2017AJUN000410 

 D2017AJUN000411 

 D2017AJUN000412 
 D2017AJUN000413 

 D2017AJUN000414 
 D2017AJUN000415 

 D2017AJUN000416 

 D2017AJUN000417 

 D2017AJUN000418 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

03/04/2017 Aprovar la relació de bestreta de la gent gran de 
Can Rafart C00019 
03/04/2017 Aprovar la relació de reposició de Serveis 
C00224 
03/04/2017 Compra de dos escàners Fujitsu fi
03/04/2017 Pagament urgent de manteniment anual de robotics
03/04/2017 Pagament urgent Ibérica de Embalajes (Ibersa)
03/04/2017 Presenta documentació declaració dels cost 
d'obres, carrer Catalunya, 6. 
03/04/2017 Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal, 
març de 2017 
04/04/2017 Substitució de l'alcalde, del 4 a l'11 d'abril de 2017.
04/04/2017 Licitació Sants Màrtirs 2017 
04/04/2017 Concessió dret funerari nínxol 1703
04/04/2017 AJUTS LLOGUERS ENDARRERITS / HABITATGE 
HABITUAL 
04/04/2017 RECONEIXEMENT DE SERVEIS 
ALTRES ADMINISTRACIONS 
04/04/2017 Contractació laboral temporal d'un oficial 
conductor-mecànic. 
06/04/2017 PJ PER FESTA MAJOR DELS SANTS MÀRTIRS
06/04/2017 Aprovació liquidacions març 2017
06/04/2017 AJUT AL TRANSPORT 
06/04/2017 DESPESES D'ODONTOLOGIA
06/04/2017 Aprovar les reposicions de bestreta de Serveis 
Socials C00208-210-211. 
06/04/2017 Autorització de canvi de vehicle ads
Llicència d'Autotaxi número 4. 
06/04/2017 Reservat 
06/04/2017 Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos de la selecció d'una plaça de tècnic auxiliar de cultura i 
promoció de la vila com a personal laboral temporal de l'Ajuntament 
de Vilassar de Dalt a jornada complerta. 
06/04/2017 Contractació laboral temporal d'un oficial 
conductor-mecànic. 
06/04/2017 Pagament de factures endarrerides
06/04/2017 Llicència d'obres  per reparacions puntuals dels 
balcons de la part posterior de la finca del c/ Barcelona 8
06/04/2017 Demanda per acomiadament 140/2017 B.
06/04/2017 Abonament parcial IBI 2016 per nova valoració 
cadastre 
06/04/2017 Llicència d'obres per obrir rasa per instal.lació 
escomesa carrer Angel Guimerà, 39 
06/04/2017 Llicència d'obres per la reparació de façana i 
coberta en edifici plurifamiliar entre mitgeres. 
06/04/2017 Despeses festa 90 aniversari gent gran
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Aprovar la relació de bestreta de la gent gran de 

Aprovar la relació de reposició de Serveis Tècnics 

Compra de dos escàners Fujitsu fi-7160 
Pagament urgent de manteniment anual de robotics 
Pagament urgent Ibérica de Embalajes (Ibersa) 
Presenta documentació declaració dels cost 

Taxa per assistència a la Llar d'Infants Municipal, 

Substitució de l'alcalde, del 4 a l'11 d'abril de 2017. 

Concessió dret funerari nínxol 1703 
AJUTS LLOGUERS ENDARRERITS / HABITATGE 

RECONEIXEMENT DE SERVEIS PRESTATS EN 

Contractació laboral temporal d'un oficial 

PJ PER FESTA MAJOR DELS SANTS MÀRTIRS 
Aprovació liquidacions març 2017 

DESPESES D'ODONTOLOGIA 
Aprovar les reposicions de bestreta de Serveis 

Autorització de canvi de vehicle adscrit a la 

Aprovació de la llista provisional d'admesos i 
exclosos de la selecció d'una plaça de tècnic auxiliar de cultura i 

laboral temporal de l'Ajuntament 

Contractació laboral temporal d'un oficial 

Pagament de factures endarrerides 
icència d'obres  per reparacions puntuals dels 

balcons de la part posterior de la finca del c/ Barcelona 8-10 
Demanda per acomiadament 140/2017 B. 
Abonament parcial IBI 2016 per nova valoració 

Llicència d'obres per obrir rasa per instal.lació 

Llicència d'obres per la reparació de façana i 

Despeses festa 90 aniversari gent gran 
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 D2017AJUN000419 
 D2017AJUN000420 
 D2017AJUN000421 

 D2017AJUN000422 

 D2017AJUN000423 

 D2017AJUN000424 

 D2017AJUN000425 
 D2017AJUN000426 

 D2017AJUN000427 
 
 D2017AJUN000428 

 D2017AJUN000429 

 D2017AJUN000430 
 D2017AJUN000431 

 D2017AJUN000432 
 D2017AJUN000433 

 D2017AJUN000434 

 D2017AJUN000435 

 D2017AJUN000436 

 D2017AJUN000437 

 D2017AJUN000438 

 D2017AJUN000439 

 D2017AJUN000440 

 D2017AJUN000441 

 D2017AJUN000442 

 D2017AJUN000443 
 D2017AJUN000444 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

06/04/2017 Gestor de torns, escàner i antivirus
06/04/2017 Aprovar l'autorització de desretenció de crèdit.
11/04/2017 pj urgent per pagament d'assegurança
per Festa Major Sants Màrtirs 
11/04/2017 Cessióde material per activitat extraordinària al 
Parc de Can Rafart el proper 21/4/2017. 
11/04/2017 LANTEC Factura 11700111. Ens reclament que els 
manteniments no es financien. 
11/04/2017 Cessió de material per la festa de graduació dels 
alumnes de 4rt d'ESO el dia 17/6/2017. 
11/04/2017 Ajut subministraments bàsics 
11/04/2017 Modificació de crèdit per atendre la sentèn
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Bacelona
11/04/2017 Ajut per audifon 

11/04/2017 Sol·licitud ayuda para gafas de la hija Marua 
Boutlouj 
11/04/2017 Taxa per Assistència al Casal del d
2017 
11/04/2017 Festa infantil pèrgola Can Rafart 16/4/2017
11/04/2017 Aprovació del Programa d'actuació del servei de 
guiatge d'elements patrimonials i rutes de Vilassar de Dalt
11/04/2017 ajuts al transport 
11/04/2017 Preu public Serveis Esportius Can Banus, abril 
2017 
11/04/2017 Contractació laboral temporal d'un oficial 
conductor-mecànic. 
11/04/2017 Aprovació del Conveni de col·laboració amb
Saleon, SA per a accions de promoció de la Vila.
11/04/2017 Obres sense llicència al c/ Narcís Monturiol, 11 
local B 
12/04/2017 Adjudicació del contracte menor de serveis per a 
l'execució del servei de guiatge d'elements patrimonials i rutes de 
Vilassar de Dalt. 
12/04/2017 Revisió tarifa escombreries comercials c/ Manuel 
Moreno 61 
12/04/2017 Donar de baixa una unitat del rebut de taxes 
d'escombraries.  Per ser només un sol habitatge.
12/04/2017 retorn 1a fracció IBI al domicili fiscal Avda. Sant 
Sebastià, 43 
12/04/2017 Obres sense llicència (substitució de fusteria 
exterior) 
12/04/2017 Taxa per recollida, tractament i eliminació 
d'escombreries i altres residus urbans domèstics, corresponent al 
2017 
12/04/2017 Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
12/04/2017 Proposta de sanció, segons relació 17020231.
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Gestor de torns, escàner i antivirus 
Aprovar l'autorització de desretenció de crèdit. 
pj urgent per pagament d'assegurança dels diables 

Cessióde material per activitat extraordinària al 

LANTEC Factura 11700111. Ens reclament que els 

Cessió de material per la festa de graduació dels 

Modificació de crèdit per atendre la sentència 
judicial del Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Bacelona 

Sol·licitud ayuda para gafas de la hija Marua 

Taxa per Assistència al Casal del dia, març de 

Festa infantil pèrgola Can Rafart 16/4/2017 
Aprovació del Programa d'actuació del servei de 

guiatge d'elements patrimonials i rutes de Vilassar de Dalt 

Preu public Serveis Esportius Can Banus, abril 

Contractació laboral temporal d'un oficial 

Aprovació del Conveni de col·laboració amb 
Saleon, SA per a accions de promoció de la Vila. 

Obres sense llicència al c/ Narcís Monturiol, 11 

Adjudicació del contracte menor de serveis per a 
patrimonials i rutes de 

Revisió tarifa escombreries comercials c/ Manuel 

Donar de baixa una unitat del rebut de taxes 
d'escombraries.  Per ser només un sol habitatge. 

retorn 1a fracció IBI al domicili fiscal Avda. Sant 

Obres sense llicència (substitució de fusteria 

Taxa per recollida, tractament i eliminació 
breries i altres residus urbans domèstics, corresponent al 

Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 
Proposta de sanció, segons relació 17020231. 
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 D2017AJUN000445 
 D2017AJUN000446 
 D2017AJUN000447 
 D2017AJUN000448 
 D2017AJUN000449 
 D2017AJUN000450 
 D2017AJUN000451 
 D2017AJUN000452 

 D2017AJUN000453 
 D2017AJUN000454 

 D2017AJUN000455           
 D2017AJUN000456 
 D2017AJUN000457 

 D2017AJUN000458 

 D2017AJUN000459 

 D2017AJUN000460 
 D2017AJUN000461 

 D2017AJUN000462 

 D2017AJUN000463 

 D2017AJUN000464 
 D2017AJUN000465 

 D2017AJUN000466 

 D2017AJUN000467 
 D2017AJUN000468 

 D2017AJUN000469 

 D2017AJUN000470 
 D2017AJUN000471 

 D2017AJUN000472 

 D2017AJUN000473 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

12/04/2017 Acord incoació, segons relació 17019952
12/04/2017 Proposta de sanció, segons relació n.17018781
12/04/2017 Acord incoació, segons relació n,17018494.
12/04/2017 Acord incoació segons relació n.17017112
13/04/2017 Ordre d'execució c/ Bilbao, 7 
18/04/2017 Demanda per acomiadament 140/2017 B.
19/04/2017 Resolució recurs, segons relació n. 17018590
19/04/2017 Execució de la sentència del procediment 101/16 
secció 4a sala contenciós administratiu TSJC. 
19/04/2017 Taxa Servei Atenció Domiciliària, març de 2017
19/04/2017 Taxes per recollida, tractament i eliminació 
d'escombreries i altres residus urbans comercials e industrials, 
corresponent al 2017 

          19/04/2017 
19/04/2017 Concessió nínxol 1706 zona M pis 3r
19/04/2017 Sopar de celebració de cloenda del 50è aniversari, 
el dia 22 d'abril de 2017 a la Carpa de Can Rafart, de
19/04/2017 Cessió de material per celebració de festa final de 
curs al pati de l'escola el dia 10 de juny. 
20/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
Programa Fresc per a Tothom 
20/04/2017 Parades diada de Sant Jordi. 
20/04/2017 Suspensió cautelar i immediata d'obres sense 
llicència al c/ Pere el Gran, 9 
20/04/2017 Obres sense llicència a la parcel·la 31 del polígon 9 
(08213A009000310000JA) 
20/04/2017 Instrucció núm. 1/2017 referent a la interpretació de 
la regla del càlcul de densitat d'habitatges en determinades claus del 
POUM de Vilassar de Dalt. 
20/04/2017 Parades diada de Sant Jordi. 
20/04/2017 Reposició de bestret a de Serveis Socials 
C212-213-214-215 
20/04/2017 Declaració cost real d'execució material obres c/ 
Joan Brossa, 27-37 (llicència d'obres 102/2005) 
20/04/2017 Excempció impost plus vàlua 
20/04/2017 Anul·lació del rebut de gual del carrer Samaranch 
núm.1 per inutilització del mateix. 
20/04/2017 PAGAMENT URGENT PJ ASSEGURANÇA 
DIABLES 
20/04/2017 Resolució arxiu segons relació 17017187.
21/04/2017 Permís per activitat extraordinària al Parc de Can 
Rafart el proper 21/4/2017. 
21/04/2017 renúncia llicència obres OMAJ2016000030 i 
devolució d'ingressos indeguts 
21/04/2017 Cessió de material per Mini Trail a Can Rafart dia 
7/05/2017 de 10 a 12h 
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relació 17019952 
Proposta de sanció, segons relació n.17018781 
Acord incoació, segons relació n,17018494. 
Acord incoació segons relació n.17017112 

Demanda per acomiadament 140/2017 B. 
Resolució recurs, segons relació n. 17018590 
Execució de la sentència del procediment 101/16 

Taxa Servei Atenció Domiciliària, març de 2017 
Taxes per recollida, tractament i eliminació 

d'escombreries i altres residus urbans comercials e industrials, 

Concessió nínxol 1706 zona M pis 3r 
Sopar de celebració de cloenda del 50è aniversari, 

el dia 22 d'abril de 2017 a la Carpa de Can Rafart, de 16 a 24 h. 
Cessió de material per celebració de festa final de 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Suspensió cautelar i immediata d'obres sense 

Obres sense llicència a la parcel·la 31 del polígon 9 

Instrucció núm. 1/2017 referent a la interpretació de 
la regla del càlcul de densitat d'habitatges en determinades claus del 

Reposició de bestret a de Serveis Socials 

Declaració cost real d'execució material obres c/ 
 

Anul·lació del rebut de gual del carrer Samaranch 

PAGAMENT URGENT PJ ASSEGURANÇA 

Resolució arxiu segons relació 17017187. 
Permís per activitat extraordinària al Parc de Can 

renúncia llicència obres OMAJ2016000030 i 

r Mini Trail a Can Rafart dia 
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 D2017AJUN000492 
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21/04/2017 Nòmina mes d'abril de 2017 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Frescos per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcte
programa Frescos per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa, Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollid
programa Frescos per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Frescos per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Frescos per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
25/04/2017 prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Frescos per a Tothom 
25/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 
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Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

nòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

tació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

mica de caràcter social acollida al 

Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
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25/04/2017 Ajuts als subministraments bàsics
25/04/2017 RMS 
25/04/2017 Decret de retirada d'arma a un agent de Policia
25/04/2017 Expedient E-2017-08 de baixes en període de 
recaptació executiu 
25/04/2017 Taxa Assistencia Centre Obert, abril 
de 2017 
25/04/2017 renda mínima de subsistència 
25/04/2017 renda mínima de subsistència 
25/04/2017 renda mínima de subsistència 
25/04/2017 Renda mínima de subsistència
26/04/2017 Aprovar la reposició de bestreta de Serveis Tècnics 
C225 
27/04/2017 Ordre d'execució al c/ Quintana, 26 per 
manterniment de vegetació 
27/04/2017 Devolució diferència IBI per revalorització cadastral 
finca Torrent Daniel 
27/04/2017 TRANSPORT 
27/04/2017 Subministrament bàsic 
27/04/2017 Ajut subministraments bàsics 
27/04/2017 Ajuts als subministraments bàsics
27/04/2017 Subministraments bàsics 
27/04/2017 RENDA MÍNIMA DE SUBSISTÈNCIA
27/04/2017 provar la reposició de bestreta del Casal de la Gent 
Gran C20 
27/04/2017 Despeses de material esportiu necessari per dur a 
terme les classes dirigidesdel gimnàs can Banús 
27/04/2017 Reclamació per caiguda a la via públcia
27/04/2017 Ordre d'execució per manca de mantenimental
27/04/2017 Reclamació de responsabilitat patrimonial per 
danys als vehicles. 
27/04/2017 Contractació laboral temporal d'un operari del refugi 
d'animals de companyia. 
27/04/2017 Contractació de cuinera de la Llar d'infants per 
substitució. 
27/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida al 
programa Fresc per a Tothom 

27/04/2017 Nomenament de funcionari interí per a cobrir una 
plaça vacant d'agent de la policia local per procediment de màxima 
urgència. 
28/04/2017 Autorització instal·lació de xurreria per la Festa 
Major dels Sants Màrtirs 2017. 
28/04/2017 Parada  de xurreria per la Festa Major dels Sants 
Màrtirs. 
28/04/2017 Montar remolc atracció fira festa major Sants 
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Ajuts als subministraments bàsics 

Decret de retirada d'arma a un agent de Policia 
08 de baixes en període de 

Taxa Assistencia Centre Obert, abril - maig - juny 

 
 
 

Renda mínima de subsistència 
Aprovar la reposició de bestreta de Serveis Tècnics 

Ordre d'execució al c/ Quintana, 26 per 

Devolució diferència IBI per revalorització cadastral 

Ajuts als subministraments bàsics 

RENDA MÍNIMA DE SUBSISTÈNCIA 
provar la reposició de bestreta del Casal de la Gent 

Despeses de material esportiu necessari per dur a 
 

Reclamació per caiguda a la via públcia 
Ordre d'execució per manca de mantenimental 
Reclamació de responsabilitat patrimonial per 

Contractació laboral temporal d'un operari del refugi 

Contractació de cuinera de la Llar d'infants per 

caràcter social acollida al 

Nomenament de funcionari interí per a cobrir una 
plaça vacant d'agent de la policia local per procediment de màxima 

tal·lació de xurreria per la Festa 

Parada  de xurreria per la Festa Major dels Sants 

Montar remolc atracció fira festa major Sants 
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Màrtirs 
28/04/2017 Atracció Auto-Xocs, per a la festa major dels Sants 
Martirs 2017. 
28/04/2017 Nomenament de funcionari interí per a cobrir una 
plaça vacant d'agent de la policia local per procediment de màxima 
urgència. 
28/04/2017 Atracció inflables, per a la festa major de Sants 
Màrtirs 2017. 
28/04/2017 Atracció llits elàstics , per a la festa major de Sants 
Màrtirs 2017. 
28/04/2017 Atracció "Tiro", festa major dels Santa Martits 2017

28/04/2017 Atyracció Diver Roler, feta major Sants Martirs 
2017. 
28/04/2017 Atracció Baby Volador Cadires 7 diametre i 30 
m2.Festa major dels Sants Martirs 2017 
28/04/2017 Atracció Tren Dimoni, per a la fes
Sants Martirs 2017. 
28/04/2017 Atraccions per a les festa majors de Sants Màrtirs i 
Sant Genis 2017: Pesca d'ànecs,Remolc de Cordes 
pelutxos i Coto de sucre. 
28/04/2017 Atraccions per a les festa majors de 
Sant Genis 2017: Pesca d'ànecs,Remolc de Cordes pelutxos i Coto 
de sucre. 
28/04/2017 Instal·lació d'atracció per la Festa Major dels Sants 
Màrtirs 2017. -  pista de cotxes i motos. 
28/04/2017 Instal.lació atracció festa major Sants Màrtirs
28/04/2017 Decret d'aprovació d'operacions de l'Ajuntament.
28/04/2017 Aprovar les operacions de l'Ajuntament.
28/04/2017 Prestació econòmica de caràcter social acollida a
programa Fresc per a Tothom 
28/04/2017 Devolució recàrrecs liquidacions per no haver estat 
notificades a l'adreça correcte 
28/04/2017 Contractació laboral temporal d'un operari del refugi 
d'animals de companyia. 
28/04/2017 Substitucio de garanties sectior I Matagalls
28/04/2017 Aprovació del Conveni de col·laboració amb 
Superficies de Alimentación, SAU per a la promoció de la Vila 2017.
28/04/2017 Expedient E-2017-09 de baixes en període de 
recaptació executiu 
28/04/2017 Mercat de 2a mà a Can Rafart dia 21/5/2017 de 8 a 
15h 
28/04/2017 Adjudicació del contracte menor per la redacció del 
projecte executiu i la direcciió d'obres de la II Fas
condicionament interior de la nau vella de can Manyer.
28/04/2017 Cessió de material per xerrada tema refugiats a la 
Plaça de la Vila, dia 13/5/2017 de 18 a 20h 
28/04/2017 Cessió de material per Mercat de 2a mà a Can
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Xocs, per a la festa major dels Sants 

Nomenament de funcionari interí per a cobrir una 
plaça vacant d'agent de la policia local per procediment de màxima 

tracció inflables, per a la festa major de Sants 

Atracció llits elàstics , per a la festa major de Sants 

Atracció "Tiro", festa major dels Santa Martits 2017 

Atyracció Diver Roler, feta major Sants Martirs 

Atracció Baby Volador Cadires 7 diametre i 30 

Atracció Tren Dimoni, per a la festa major dels 

Atraccions per a les festa majors de Sants Màrtirs i 
Sant Genis 2017: Pesca d'ànecs,Remolc de Cordes  

Atraccions per a les festa majors de Sants Màrtirs i 
Sant Genis 2017: Pesca d'ànecs,Remolc de Cordes pelutxos i Coto 

Instal·lació d'atracció per la Festa Major dels Sants 

tracció festa major Sants Màrtirs 
Decret d'aprovació d'operacions de l'Ajuntament. 
Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 
Prestació econòmica de caràcter social acollida al 

Devolució recàrrecs liquidacions per no haver estat 

Contractació laboral temporal d'un operari del refugi 

Substitucio de garanties sectior I Matagalls 
Aprovació del Conveni de col·laboració amb 

Superficies de Alimentación, SAU per a la promoció de la Vila 2017. 
baixes en període de 

Mercat de 2a mà a Can Rafart dia 21/5/2017 de 8 a 

Adjudicació del contracte menor per la redacció del 
projecte executiu i la direcciió d'obres de la II Fase del 
condicionament interior de la nau vella de can Manyer. 

Cessió de material per xerrada tema refugiats a la 

Cessió de material per Mercat de 2a mà a Can 
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A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes d’abril que van del número 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 
 
 D2017MUSE000007 
 
 
A continuació es dóna compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes d’abril que van del número 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 
consultar. 
 
 D2017TEAT000015 

 D2017TEAT000016 

 D2017TEAT000017 
 
 
11.- Precs i preguntes. 
 
 
Precs 
 
El Sr. Cusidó   en nom de PDeCAT formula els precs següents:
 
“ 
1- El passat Ple d’abril, un grup de veïns de les Oliveres, van venir a exposar les seves 

queixes dels repetits festivals a l’aire lliure que es celebren a l’Illa Fantasia durant 
l’estiu i que en alguns casos afecten dies i nits sencers i caps de setmana. Nos
també vam fer el prec perquè us comprometeu a fer complir la normativa de sorolls i la 
d’espectacles i que defenseu els interessos de la ciutadania, per damunt dels interessos 
de promotors de temporada. Que us poseu al costat dels ciutadans i que ac
concerts de la discòrdia, ja sigui pel compliment de les normes o be buscant el diàleg i 
el consens de les dues parts, pactant horaris de finalització assumibles i nivells de 
soroll acceptables, perquè totes i tots ens mereixem poder viure mil
agafar el compromís de resoldre en tot el possible el tema i d’establir diàleg urgent amb 
les parts. Com que l’arribada de l’estiu és imminent, tornem a DEMANEM COM A 
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Rafart dia 21/5/2017 de 8 a 15h 
28/04/2017 Cessió de material per festa final de temporada dia 
3/6/2017 a les pistes exterior de Can Banús. 

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
del mes d’abril que van del número D2017MUSE000007 al D2017MUSE000007 

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

06/04/2017 Aprovar les operacions del Museu.

na compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
ordinària del mes d’abril que van del número D2017TEAT000015 al D2017TEAT000017 
relació dels quals va ser facilitada amb la convocatòria, i que els regidors han pogut 

03/04/2017 Expedient 04 de modificació del pressupost de 
l'exercici  2017 per generació de crèdit al Consorci Centre 
Teatral-Cultural La Massa. 
06/04/2017 Expedient 05 de modificació del pressupost de 
l'exercici  2017 per generació de crèdit al Consorci Centre 
Teatral-Cultural La Massa. 
06/04/2017 Aprovar les operacions del teatre.

en nom de PDeCAT formula els precs següents: 

El passat Ple d’abril, un grup de veïns de les Oliveres, van venir a exposar les seves 
queixes dels repetits festivals a l’aire lliure que es celebren a l’Illa Fantasia durant 
l’estiu i que en alguns casos afecten dies i nits sencers i caps de setmana. Nos
també vam fer el prec perquè us comprometeu a fer complir la normativa de sorolls i la 
d’espectacles i que defenseu els interessos de la ciutadania, per damunt dels interessos 
de promotors de temporada. Que us poseu al costat dels ciutadans i que ac
concerts de la discòrdia, ja sigui pel compliment de les normes o be buscant el diàleg i 
el consens de les dues parts, pactant horaris de finalització assumibles i nivells de 
soroll acceptables, perquè totes i tots ens mereixem poder viure mil
agafar el compromís de resoldre en tot el possible el tema i d’establir diàleg urgent amb 
les parts. Com que l’arribada de l’estiu és imminent, tornem a DEMANEM COM A 
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Cessió de material per festa final de temporada dia 

A continuació es dóna compte dels decrets del Museu dictats des de la darrera sessió 
D2017MUSE000007 la 

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

Aprovar les operacions del Museu. 

na compte dels decrets del Teatre dictats des de la darrera sessió 
D2017TEAT000017 la 

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

Expedient 04 de modificació del pressupost de 
l'exercici  2017 per generació de crèdit al Consorci Centre 

Expedient 05 de modificació del pressupost de 
generació de crèdit al Consorci Centre 

Aprovar les operacions del teatre. 

El passat Ple d’abril, un grup de veïns de les Oliveres, van venir a exposar les seves 
queixes dels repetits festivals a l’aire lliure que es celebren a l’Illa Fantasia durant 
l’estiu i que en alguns casos afecten dies i nits sencers i caps de setmana. Nosaltres 
també vam fer el prec perquè us comprometeu a fer complir la normativa de sorolls i la 
d’espectacles i que defenseu els interessos de la ciutadania, per damunt dels interessos 
de promotors de temporada. Que us poseu al costat dels ciutadans i que acabeu amb els 
concerts de la discòrdia, ja sigui pel compliment de les normes o be buscant el diàleg i 
el consens de les dues parts, pactant horaris de finalització assumibles i nivells de 
soroll acceptables, perquè totes i tots ens mereixem poder viure millor. L’alcalde, va 
agafar el compromís de resoldre en tot el possible el tema i d’establir diàleg urgent amb 
les parts. Com que l’arribada de l’estiu és imminent, tornem a DEMANEM COM A 
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PREC, que ens informi de les actuacions que ha portat a terme amb els 
veïns i com es traduirà aquesta feina amb la temporada que està a punt de començar.  
  

2- El Ple passat ja vam fer un prec referit a que a la policia i no hi havia ningú en tota la 
tarda ni la nit en diferents dies, tot i haver els dos cotxes
les oficines, les cortines tirades, la llum de recepció apagada i les portes tancades amb 
el passador. El regidor, ens va contestar que ja s’informaria, però que surten a fer 
rondes a peu i potser era això, va aprofitar per d
No obstant, hem pogut veure que hi ha un escrit d’un sindicat en el qual posen de 
manifest que no es garanteixen els serveis de proximitat i de qualitat dels serveis de la 
policia, ja que hi ha molts torns amb un sol a
adequadament el servei públic al ciutadà, a més també denuncien que aquests agents no 
estan en possessió de la formació tècnica bàsica, que fa mes de 5 anys que no 
s’estabilitza la plantilla que te bona part del per
convocatòria de places fixes i per això no s’està millorant l’eficàcia del servei. 
D’entrada no es bo la manca d’entesa entre equip de Govern i policia, però es que a 
més, si això es cert, és una falta de responsabilitat amb l
policia, amb curs o sense, no pot de cap manera garantir la seguretat del municipi, i 
això si que es greu, per això DEMANEM COM A PREC, que ens expliqueu que està 
passant, quines mesures urgents esteu realitzant i fins a qua
municipal.  
 

3- El passat 19/5/2017, el nostre grup municipal vam presentar al·legacions contra 
l’aprovació inicial del projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur 
de contenció situat a Can Silva, publicat en el BOP, 
inicialment per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 02/03/2017. El fet, 
es que l’acord no resolt l’anomalia del perímetre de la vivenda afectada en el Pla 
Parcial de Can Silva, ni el llindar vulnerat de la finc
vivenda motiu de la sentencia, ni la modificació i el soterrament total de la façana 
posterior, ni per tant, la restauració de legalitat urbanística que expressament es 
condemna pel Tribunal Contenciós Administratiu. Tal i co
la proposta que s’aprova inicialment, es fruit de les negociacions amb la part afectada 
per adaptar a uns condicionants que interessen a l’Ajuntament, però que poden ser 
contraris als interessos de la resta de veïns que es pode
futurs dels immobles que es pretenen manipular amb el projecte presentat. El projecte 
entenem que no dóna compliment exprés de la Sentencia i per tant l’actuació serà 
nul·la de Ple dret. DEMANEM COM A PREC que es suspeng
que s’incorporin tots els termes recollits en la Sentencia del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.8 de Barcelona, referit a la resolució del recurs ordinari 104/2005.”

 
 
El Sr. Oliva diu que tal com es van comprometre, s’ha actuat
Fantasia, en els diferents fronts. Diu que en primer lloc, en reunions amb la propietat s’ha 
deixat clar que no es permetrà entrar fins que no es cobreixin els mínims en totes les 
activitats, com el pla d’autoprotecció, que fins qu
massiva de gent, i que hi ha un compromís de fer
que entenen fonamental.  

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

PREC, que ens informi de les actuacions que ha portat a terme amb els 
veïns i com es traduirà aquesta feina amb la temporada que està a punt de començar.  

El Ple passat ja vam fer un prec referit a que a la policia i no hi havia ningú en tota la 
tarda ni la nit en diferents dies, tot i haver els dos cotxes a la porta, la llum encesa de 
les oficines, les cortines tirades, la llum de recepció apagada i les portes tancades amb 
el passador. El regidor, ens va contestar que ja s’informaria, però que surten a fer 
rondes a peu i potser era això, va aprofitar per dir que es contractaven 3 agents nous. 
No obstant, hem pogut veure que hi ha un escrit d’un sindicat en el qual posen de 
manifest que no es garanteixen els serveis de proximitat i de qualitat dels serveis de la 
policia, ja que hi ha molts torns amb un sol agent, amb la qual cosa no es pot prestar 
adequadament el servei públic al ciutadà, a més també denuncien que aquests agents no 
estan en possessió de la formació tècnica bàsica, que fa mes de 5 anys que no 
s’estabilitza la plantilla que te bona part del personal a precari, per falta de 
convocatòria de places fixes i per això no s’està millorant l’eficàcia del servei. 
D’entrada no es bo la manca d’entesa entre equip de Govern i policia, però es que a 
més, si això es cert, és una falta de responsabilitat amb la seguretat de tot el poble, un 
policia, amb curs o sense, no pot de cap manera garantir la seguretat del municipi, i 
això si que es greu, per això DEMANEM COM A PREC, que ens expliqueu que està 
passant, quines mesures urgents esteu realitzant i fins a quan aquesta inseguretat 

El passat 19/5/2017, el nostre grup municipal vam presentar al·legacions contra 
l’aprovació inicial del projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur 
de contenció situat a Can Silva, publicat en el BOP, de data 04/04/2017 i aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 02/03/2017. El fet, 
es que l’acord no resolt l’anomalia del perímetre de la vivenda afectada en el Pla 
Parcial de Can Silva, ni el llindar vulnerat de la finca, ni la posició i forma de la 
vivenda motiu de la sentencia, ni la modificació i el soterrament total de la façana 
posterior, ni per tant, la restauració de legalitat urbanística que expressament es 
condemna pel Tribunal Contenciós Administratiu. Tal i com reconeix l’informe tècnic, 
la proposta que s’aprova inicialment, es fruit de les negociacions amb la part afectada 
per adaptar a uns condicionants que interessen a l’Ajuntament, però que poden ser 
contraris als interessos de la resta de veïns que es poden veure afectats i dels propietaris 
futurs dels immobles que es pretenen manipular amb el projecte presentat. El projecte 
entenem que no dóna compliment exprés de la Sentencia i per tant l’actuació serà 
nul·la de Ple dret. DEMANEM COM A PREC que es suspengui l’aprovació inicial i 
que s’incorporin tots els termes recollits en la Sentencia del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.8 de Barcelona, referit a la resolució del recurs ordinari 104/2005.”

diu que tal com es van comprometre, s’ha actuat a fons amb el tema Illa 
Fantasia, en els diferents fronts. Diu que en primer lloc, en reunions amb la propietat s’ha 
deixat clar que no es permetrà entrar fins que no es cobreixin els mínims en totes les 
activitats, com el pla d’autoprotecció, que fins que no estigui penjat no hi pot haver entrada 
massiva de gent, i que hi ha un compromís de fer-ho els propers dies i que és un aspecte 
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PREC, que ens informi de les actuacions que ha portat a terme amb els promotors i els 
veïns i com es traduirà aquesta feina amb la temporada que està a punt de començar.   

El Ple passat ja vam fer un prec referit a que a la policia i no hi havia ningú en tota la 
a la porta, la llum encesa de 

les oficines, les cortines tirades, la llum de recepció apagada i les portes tancades amb 
el passador. El regidor, ens va contestar que ja s’informaria, però que surten a fer 

ir que es contractaven 3 agents nous. 
No obstant, hem pogut veure que hi ha un escrit d’un sindicat en el qual posen de 
manifest que no es garanteixen els serveis de proximitat i de qualitat dels serveis de la 

gent, amb la qual cosa no es pot prestar 
adequadament el servei públic al ciutadà, a més també denuncien que aquests agents no 
estan en possessió de la formació tècnica bàsica, que fa mes de 5 anys que no 

sonal a precari, per falta de 
convocatòria de places fixes i per això no s’està millorant l’eficàcia del servei. 
D’entrada no es bo la manca d’entesa entre equip de Govern i policia, però es que a 

a seguretat de tot el poble, un 
policia, amb curs o sense, no pot de cap manera garantir la seguretat del municipi, i 
això si que es greu, per això DEMANEM COM A PREC, que ens expliqueu que està 

n aquesta inseguretat 

El passat 19/5/2017, el nostre grup municipal vam presentar al·legacions contra 
l’aprovació inicial del projecte executiu d’enderroc parcial i de consolidació d’un mur 

de data 04/04/2017 i aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 02/03/2017. El fet, 
es que l’acord no resolt l’anomalia del perímetre de la vivenda afectada en el Pla 

a, ni la posició i forma de la 
vivenda motiu de la sentencia, ni la modificació i el soterrament total de la façana 
posterior, ni per tant, la restauració de legalitat urbanística que expressament es 

m reconeix l’informe tècnic, 
la proposta que s’aprova inicialment, es fruit de les negociacions amb la part afectada 
per adaptar a uns condicionants que interessen a l’Ajuntament, però que poden ser 

n veure afectats i dels propietaris 
futurs dels immobles que es pretenen manipular amb el projecte presentat. El projecte 
entenem que no dóna compliment exprés de la Sentencia i per tant l’actuació serà 

ui l’aprovació inicial i 
que s’incorporin tots els termes recollits en la Sentencia del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm.8 de Barcelona, referit a la resolució del recurs ordinari 104/2005.” 

a fons amb el tema Illa 
Fantasia, en els diferents fronts. Diu que en primer lloc, en reunions amb la propietat s’ha 
deixat clar que no es permetrà entrar fins que no es cobreixin els mínims en totes les 

e no estigui penjat no hi pot haver entrada 
ho els propers dies i que és un aspecte 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Explica que també hi ha el tema pendent de les mesures antiincendi, renuncien a l’aspecte 
de discoteca i bar musical i s’ha de complir amb l’auditori, que fins que no hagin passat 
l’ECA no el poden utilitzar per raons òbvies. Afegeix que quant al tema de sorolls i actes 
puntuals, el primer problema que hi ha és la postura de la direcció general de Jocs
Espectacles, que considera que estan aprovades automàticament i que no han de tramitar 
res, cosa que secretaria no comparteix, i que han fet una «sentada» amb ells i espera 
resoldre-ho.  

Diu que al marge d’aclarir aquest tema de la legalitat, que 
tema dels sorolls, hi ha un servei de la Diputació que s’ha demanat, per als actes puntuals 
sonòmetre i personal homologat perquè pugui fer els mesuraments d’acord amb la 
normativa, perquè si no qualsevol tribunal ho tombarà. 
sol·licituds per als actes puntuals que saben que ja estan previstos, per poder actuar en 
conseqüència en base a unes mesures legalment defensables.

Diu que aquestes són les mesures que s’estan treballant, i que tot i q
incòmoda, les portaran fins el final. 

 

El Sr. Carlos demana al senyor Cusidó que no digui mentides ni faci demagògia, perquè 
Vilassar no és un poble insegur. Reitera que el senyor Cusidó ha dit que hi ha inseguretat 
municipal, i que no n’hi ha. Explica que hi ha una sèrie de baixes a la Policia local que 
s’han cobert amb quatre agents nous més una comissió que s’intenta cobrir ara, i que 
d’aquests, tres no tenen el curs bàsic de Policia local fet però tenen més d’un any 
d’experiència en tasques policials. Explica que l’altre sí que té el curs, que no té la plaça 
fixa, però que és una fórmula laboral com una altra. Demana que no s’espanti la gent, 
perquè els serveis estan coberts i la Policia està fent tot el que pot i una miqueta més.  

 

El Sr. Cusidó   diu literalment: “Jo no t’estic dient que... T’estic dient que un torn amb un 
policia, això no és seguretat per al municipi. Un sol policia. I a més a més, el que t’estava 
dient són coses que està dient el Sindicat de Policia. Hi ha un escri
te’l, perquè no sé si te l’has llegit, però si te l’has llegit, diu això. Està dient que hi ha torns, 
que hi ha un sol policia, que a més a més hi ha policies que no tenen el curset, i és el que 
t’estan dient ells. O sigui, jo t’e
demagògia ni t’estic dient res. Vull dir que tingues una mica de cura en dir les coses, 
perquè a vegades se te’n va una mica la patilla, i en aquest cas se t’ha anat una mica, diria, 
val?  

Per tant, jo t’estic dient el que està dient el Sindicat de la Policia, i t’ho estic dient perquè 
ens expliquis si és veritat que hi ha un sol torn per persona, perquè nosaltres, ja ho vaig dir 
en el ple passat, que vam venir i no hi havia ningú, i em vas dir que sí, 
patrullant a peu, o igual no hi havia ningú, o igual hi havia un que estava a dintre. No ho 
sé. Per això t’estic dient que ho expliquis, res més. T’ho explica la gent. Ni és intenció de 
dir que és un poble insegur, però és clar, evidentme
poble, un poble segur no és, la veritat. Allà tu, tu fas les asseveracions, per tant, doncs, 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

Explica que també hi ha el tema pendent de les mesures antiincendi, renuncien a l’aspecte 
teca i bar musical i s’ha de complir amb l’auditori, que fins que no hagin passat 

l’ECA no el poden utilitzar per raons òbvies. Afegeix que quant al tema de sorolls i actes 
puntuals, el primer problema que hi ha és la postura de la direcció general de Jocs
Espectacles, que considera que estan aprovades automàticament i que no han de tramitar 
res, cosa que secretaria no comparteix, i que han fet una «sentada» amb ells i espera 

Diu que al marge d’aclarir aquest tema de la legalitat, que preocupa molt, hi ha també el 
tema dels sorolls, hi ha un servei de la Diputació que s’ha demanat, per als actes puntuals 
sonòmetre i personal homologat perquè pugui fer els mesuraments d’acord amb la 
normativa, perquè si no qualsevol tribunal ho tombarà. Explica que ja s’estan tramitant les 
sol·licituds per als actes puntuals que saben que ja estan previstos, per poder actuar en 
conseqüència en base a unes mesures legalment defensables. 

Diu que aquestes són les mesures que s’estan treballant, i que tot i q
incòmoda, les portaran fins el final.  

demana al senyor Cusidó que no digui mentides ni faci demagògia, perquè 
Vilassar no és un poble insegur. Reitera que el senyor Cusidó ha dit que hi ha inseguretat 

’hi ha. Explica que hi ha una sèrie de baixes a la Policia local que 
s’han cobert amb quatre agents nous més una comissió que s’intenta cobrir ara, i que 
d’aquests, tres no tenen el curs bàsic de Policia local fet però tenen més d’un any 

asques policials. Explica que l’altre sí que té el curs, que no té la plaça 
fixa, però que és una fórmula laboral com una altra. Demana que no s’espanti la gent, 
perquè els serveis estan coberts i la Policia està fent tot el que pot i una miqueta més.  

diu literalment: “Jo no t’estic dient que... T’estic dient que un torn amb un 
policia, això no és seguretat per al municipi. Un sol policia. I a més a més, el que t’estava 
dient són coses que està dient el Sindicat de Policia. Hi ha un escrit en el registre, llegeix
te’l, perquè no sé si te l’has llegit, però si te l’has llegit, diu això. Està dient que hi ha torns, 
que hi ha un sol policia, que a més a més hi ha policies que no tenen el curset, i és el que 
t’estan dient ells. O sigui, jo t’estic posant aquí que ens ho expliquis, ni t’estic fent 
demagògia ni t’estic dient res. Vull dir que tingues una mica de cura en dir les coses, 
perquè a vegades se te’n va una mica la patilla, i en aquest cas se t’ha anat una mica, diria, 

t’estic dient el que està dient el Sindicat de la Policia, i t’ho estic dient perquè 
ens expliquis si és veritat que hi ha un sol torn per persona, perquè nosaltres, ja ho vaig dir 
en el ple passat, que vam venir i no hi havia ningú, i em vas dir que sí, 
patrullant a peu, o igual no hi havia ningú, o igual hi havia un que estava a dintre. No ho 
sé. Per això t’estic dient que ho expliquis, res més. T’ho explica la gent. Ni és intenció de 
dir que és un poble insegur, però és clar, evidentment, si hi ha una sola persona per a tot el 
poble, un poble segur no és, la veritat. Allà tu, tu fas les asseveracions, per tant, doncs, 
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Explica que també hi ha el tema pendent de les mesures antiincendi, renuncien a l’aspecte 
teca i bar musical i s’ha de complir amb l’auditori, que fins que no hagin passat 

l’ECA no el poden utilitzar per raons òbvies. Afegeix que quant al tema de sorolls i actes 
puntuals, el primer problema que hi ha és la postura de la direcció general de Jocs i 
Espectacles, que considera que estan aprovades automàticament i que no han de tramitar 
res, cosa que secretaria no comparteix, i que han fet una «sentada» amb ells i espera 

preocupa molt, hi ha també el 
tema dels sorolls, hi ha un servei de la Diputació que s’ha demanat, per als actes puntuals 
sonòmetre i personal homologat perquè pugui fer els mesuraments d’acord amb la 

Explica que ja s’estan tramitant les 
sol·licituds per als actes puntuals que saben que ja estan previstos, per poder actuar en 

Diu que aquestes són les mesures que s’estan treballant, i que tot i que la situació és 

demana al senyor Cusidó que no digui mentides ni faci demagògia, perquè 
Vilassar no és un poble insegur. Reitera que el senyor Cusidó ha dit que hi ha inseguretat 

’hi ha. Explica que hi ha una sèrie de baixes a la Policia local que 
s’han cobert amb quatre agents nous més una comissió que s’intenta cobrir ara, i que 
d’aquests, tres no tenen el curs bàsic de Policia local fet però tenen més d’un any 

asques policials. Explica que l’altre sí que té el curs, que no té la plaça 
fixa, però que és una fórmula laboral com una altra. Demana que no s’espanti la gent, 
perquè els serveis estan coberts i la Policia està fent tot el que pot i una miqueta més.   

diu literalment: “Jo no t’estic dient que... T’estic dient que un torn amb un 
policia, això no és seguretat per al municipi. Un sol policia. I a més a més, el que t’estava 

t en el registre, llegeix-
te’l, perquè no sé si te l’has llegit, però si te l’has llegit, diu això. Està dient que hi ha torns, 
que hi ha un sol policia, que a més a més hi ha policies que no tenen el curset, i és el que 

stic posant aquí que ens ho expliquis, ni t’estic fent 
demagògia ni t’estic dient res. Vull dir que tingues una mica de cura en dir les coses, 
perquè a vegades se te’n va una mica la patilla, i en aquest cas se t’ha anat una mica, diria, 

t’estic dient el que està dient el Sindicat de la Policia, i t’ho estic dient perquè 
ens expliquis si és veritat que hi ha un sol torn per persona, perquè nosaltres, ja ho vaig dir 
en el ple passat, que vam venir i no hi havia ningú, i em vas dir que sí, que igual estaven 
patrullant a peu, o igual no hi havia ningú, o igual hi havia un que estava a dintre. No ho 
sé. Per això t’estic dient que ho expliquis, res més. T’ho explica la gent. Ni és intenció de 

nt, si hi ha una sola persona per a tot el 
poble, un poble segur no és, la veritat. Allà tu, tu fas les asseveracions, per tant, doncs, 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

sigues una mica més acurat i digues les coses que t’estic preguntant, i si no les vols 
contestar, no les contestis, tu m

 

El Sr. Carlos diu que les asseveracions les fa ell, reitera que ha dit que el poble no és segur, 
i que ell li diu que sí que és segur. Diu que a l’hora de fer els quadrants, no hi ha cap torn 
en què hi hagi menys de dos guàrdies, però que si per q
de baixa, aquell torn queda un sol agent de servei, i que això està passant encara que no és 
voluntat de l’equip de govern, i que no es pot preveure que un senyor agafi un mal de 
panxa mitja hora abans de venir a trebal

 

El Sr. Cusidó   diu literalment: “En el cas d’altres ajuntaments, el que hi ha sempre és un 
torn en què quan hi ha un que estigui malalt, ni que sigui mitja hora abans de venir, 
automàticament es cobreix, s
ha uns compromisos. Per tant, el que no pot ser és que això no es produeixi, i que només hi 
hagi una persona.” 

 

El Sr. Carlos diu que ells volen cobrir segons quins torns, i que quan queda 
demanen als agents si volen venir a cobrir
seu dret de no fer hores extres, i que no aniran ells a fer de guàrdies perquè no poden. 

 

L’ alcalde diu que en qualsevol cas, en el cas dels serveis de pol
moviment, avisa el sindicat, que mira pels interessos legítims del cos de la Policia, però 
que no troba normal, encara que pot passar, que hi hagi entre cinc i sis baixes d’agents, que 
sembla curiós, i que les indisposicions si
termes de salut un no s’hi pot posar perquè mai se sap. Manifesta que el que està clar és 
que amb una plantilla d’entre quinze i setze, per garantir els torns és una plantilla ajustada i 
que no es pot contractar indefinidament perquè no es pot fer, qualsevol baixa genera uns 
problemes importants en la prestació del servei.

Aprofita per manifestar en el ple que el conjunt de la Policia local i les persones que hi 
estan més vinculades a la pressió sindical hauran d
perquè el que no es farà és anar assumint condicions.

 

El Sr. Cusidó   diu literalment: “Una cosa, alcalde. Del que estaves dient ara, si hi ha 
sospites que cinc o sis baixes de cop és molt d’allò, suposo que l’ajunta
mútua, que fa el seguiment de les baixes, no? Per tant, a veure, si tens qualsevol sospita o 
qualsevol cosa, tens mecanismes perquè es pugui regular i fer el seguiment del personal. 
Vull dir, això pensa que ho tens.”

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

sigues una mica més acurat i digues les coses que t’estic preguntant, i si no les vols 
contestar, no les contestis, tu mateix.” 

diu que les asseveracions les fa ell, reitera que ha dit que el poble no és segur, 
i que ell li diu que sí que és segur. Diu que a l’hora de fer els quadrants, no hi ha cap torn 
en què hi hagi menys de dos guàrdies, però que si per qualsevol cosa aquell guàrdia es posa 
de baixa, aquell torn queda un sol agent de servei, i que això està passant encara que no és 
voluntat de l’equip de govern, i que no es pot preveure que un senyor agafi un mal de 
panxa mitja hora abans de venir a treballar. Explica que els Mossos també donen suport. 

diu literalment: “En el cas d’altres ajuntaments, el que hi ha sempre és un 
torn en què quan hi ha un que estigui malalt, ni que sigui mitja hora abans de venir, 
automàticament es cobreix, sempre hi ha algú i és un protocol, ja hi és en els quadrants, i hi 
ha uns compromisos. Per tant, el que no pot ser és que això no es produeixi, i que només hi 

diu que ells volen cobrir segons quins torns, i que quan queda 
demanen als agents si volen venir a cobrir-lo, però que no volen venir perquè estan en el 
seu dret de no fer hores extres, i que no aniran ells a fer de guàrdies perquè no poden. 

diu que en qualsevol cas, en el cas dels serveis de policia, caldrà que facin algun 
moviment, avisa el sindicat, que mira pels interessos legítims del cos de la Policia, però 
que no troba normal, encara que pot passar, que hi hagi entre cinc i sis baixes d’agents, que 
sembla curiós, i que les indisposicions siguin una cosa tan sobrevingudes, però que en 
termes de salut un no s’hi pot posar perquè mai se sap. Manifesta que el que està clar és 
que amb una plantilla d’entre quinze i setze, per garantir els torns és una plantilla ajustada i 

indefinidament perquè no es pot fer, qualsevol baixa genera uns 
problemes importants en la prestació del servei. 

Aprofita per manifestar en el ple que el conjunt de la Policia local i les persones que hi 
estan més vinculades a la pressió sindical hauran de fer algun moviment en aquest sentit, 
perquè el que no es farà és anar assumint condicions. 

diu literalment: “Una cosa, alcalde. Del que estaves dient ara, si hi ha 
sospites que cinc o sis baixes de cop és molt d’allò, suposo que l’ajunta
mútua, que fa el seguiment de les baixes, no? Per tant, a veure, si tens qualsevol sospita o 
qualsevol cosa, tens mecanismes perquè es pugui regular i fer el seguiment del personal. 
Vull dir, això pensa que ho tens.” 
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sigues una mica més acurat i digues les coses que t’estic preguntant, i si no les vols 

diu que les asseveracions les fa ell, reitera que ha dit que el poble no és segur, 
i que ell li diu que sí que és segur. Diu que a l’hora de fer els quadrants, no hi ha cap torn 

ualsevol cosa aquell guàrdia es posa 
de baixa, aquell torn queda un sol agent de servei, i que això està passant encara que no és 
voluntat de l’equip de govern, i que no es pot preveure que un senyor agafi un mal de 

lar. Explica que els Mossos també donen suport.  

diu literalment: “En el cas d’altres ajuntaments, el que hi ha sempre és un 
torn en què quan hi ha un que estigui malalt, ni que sigui mitja hora abans de venir, 

empre hi ha algú i és un protocol, ja hi és en els quadrants, i hi 
ha uns compromisos. Per tant, el que no pot ser és que això no es produeixi, i que només hi 

diu que ells volen cobrir segons quins torns, i que quan queda un de sol 
lo, però que no volen venir perquè estan en el 

seu dret de no fer hores extres, i que no aniran ells a fer de guàrdies perquè no poden.  

icia, caldrà que facin algun 
moviment, avisa el sindicat, que mira pels interessos legítims del cos de la Policia, però 
que no troba normal, encara que pot passar, que hi hagi entre cinc i sis baixes d’agents, que 

guin una cosa tan sobrevingudes, però que en 
termes de salut un no s’hi pot posar perquè mai se sap. Manifesta que el que està clar és 
que amb una plantilla d’entre quinze i setze, per garantir els torns és una plantilla ajustada i 

indefinidament perquè no es pot fer, qualsevol baixa genera uns 

Aprofita per manifestar en el ple que el conjunt de la Policia local i les persones que hi 
e fer algun moviment en aquest sentit, 

diu literalment: “Una cosa, alcalde. Del que estaves dient ara, si hi ha 
sospites que cinc o sis baixes de cop és molt d’allò, suposo que l’ajuntament deu tenir la 
mútua, que fa el seguiment de les baixes, no? Per tant, a veure, si tens qualsevol sospita o 
qualsevol cosa, tens mecanismes perquè es pugui regular i fer el seguiment del personal. 
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L’  alcalde diu que això s’ha activat. 

 

El Sr. Cusidó  diu literalment: “Vull dir que hi ha elements que... això és una balança. 
Llavors, que si és bona fe, mala fe, o pot donar la casualitat que passi, això ja són coses 
que poden passar, però també tens mecanismes per assabe
que potser un altre no cop no passarà, ja està.”

 

L’ alcalde diu que ja han fet la petició expressa perquè es faci un seguiment d’aquestes 
baixes.  

Quant a la qüestió del mur de Can Silva, diu que s’ha estat parlant amb l
el jutge, i no es farà res que no tingui l’aval d’un jutge, i que no es fet cap pas en aquest 
sentit que no impliqui que el que es va executar està avalat per un jutge, i que és molt 
important arribar a un consens entre les parts. Expli
com està al damunt de la taula, que és inapel·lable, el perjudici per a les parts i per al 
municipi seria molt major, s’haurien de fer unes intervencions i les contràries a la vegada, i 
que l’afectació per al conjun
buscar una fórmula que permeti superar aquest problema, i reitera que res es farà si no té 
l’aval del jutge d’aquest cas.

 

El Sr. Cusidó   diu literalment: “Si tu veus l’expedient, el primer qu
que es pren, amb el que diu la sentència, que a més a més, com dius, és inapel·lable perquè 
és definitiva, per tant, dius «no quadra». Per tant, el fet de no quadrar és perillós. Llavors, 
bé, no sé fins a quin punt també el jutge pot 
d’un fallo, però en fi, això ja, si s’arriba a aquest acord i és beneficiós per a l’ajuntament, 
cap problema, però quan veus la documentació i t’estàs mirant la sentència i t’estàs mirant 
el procediment, el primer que veus és que això no quadra. Per tant, quan analitzes una mica 
més el tema en profund i tal, veus que el compliment, el soterrament, tot això, no hi és 
enlloc. Per tant, bé... En tot cas, com que s’han presentat les al·legacions, ja ens 
contestareu les al·legacions, i si llavors ens podeu aportar més informació, doncs, millor 
que millor.” 

 

La Sra. Àlvarez en nom de la CUP fa els precs següents:

 

1. Protocol contra agressions sexistes
una moció de la CUP
agressions sexistes, cosa de la que ha donat compte el senyor alcalde, en els grans 
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ixò s’ha activat.  

diu literalment: “Vull dir que hi ha elements que... això és una balança. 
Llavors, que si és bona fe, mala fe, o pot donar la casualitat que passi, això ja són coses 
que poden passar, però també tens mecanismes per assabentar-te que això és així, i que bé, 
que potser un altre no cop no passarà, ja està.” 

diu que ja han fet la petició expressa perquè es faci un seguiment d’aquestes 

Quant a la qüestió del mur de Can Silva, diu que s’ha estat parlant amb l
el jutge, i no es farà res que no tingui l’aval d’un jutge, i que no es fet cap pas en aquest 
sentit que no impliqui que el que es va executar està avalat per un jutge, i que és molt 
important arribar a un consens entre les parts. Explica que si executessin la sentència tal i 
com està al damunt de la taula, que és inapel·lable, el perjudici per a les parts i per al 
municipi seria molt major, s’haurien de fer unes intervencions i les contràries a la vegada, i 
que l’afectació per al conjunt del veïnat seria molt més important. Diu que estan intentant 
buscar una fórmula que permeti superar aquest problema, i reitera que res es farà si no té 
l’aval del jutge d’aquest cas. 

diu literalment: “Si tu veus l’expedient, el primer que veus és que l’acord 
que es pren, amb el que diu la sentència, que a més a més, com dius, és inapel·lable perquè 
és definitiva, per tant, dius «no quadra». Per tant, el fet de no quadrar és perillós. Llavors, 
bé, no sé fins a quin punt també el jutge pot acceptar quines modificacions siguin després 

, però en fi, això ja, si s’arriba a aquest acord i és beneficiós per a l’ajuntament, 
cap problema, però quan veus la documentació i t’estàs mirant la sentència i t’estàs mirant 

primer que veus és que això no quadra. Per tant, quan analitzes una mica 
més el tema en profund i tal, veus que el compliment, el soterrament, tot això, no hi és 
enlloc. Per tant, bé... En tot cas, com que s’han presentat les al·legacions, ja ens 

eu les al·legacions, i si llavors ens podeu aportar més informació, doncs, millor 

La Sra. Àlvarez en nom de la CUP fa els precs següents: 

Protocol contra agressions sexistes. Diu que la Diputació de Barcelona va aprovar 
una moció de la CUP- Poble Actiu per a la creació d’un protocol contra les 
agressions sexistes, cosa de la que ha donat compte el senyor alcalde, en els grans 
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diu literalment: “Vull dir que hi ha elements que... això és una balança. 
Llavors, que si és bona fe, mala fe, o pot donar la casualitat que passi, això ja són coses 

te que això és així, i que bé, 

diu que ja han fet la petició expressa perquè es faci un seguiment d’aquestes 

Quant a la qüestió del mur de Can Silva, diu que s’ha estat parlant amb les dues parts i amb 
el jutge, i no es farà res que no tingui l’aval d’un jutge, i que no es fet cap pas en aquest 
sentit que no impliqui que el que es va executar està avalat per un jutge, i que és molt 

ca que si executessin la sentència tal i 
com està al damunt de la taula, que és inapel·lable, el perjudici per a les parts i per al 
municipi seria molt major, s’haurien de fer unes intervencions i les contràries a la vegada, i 

t del veïnat seria molt més important. Diu que estan intentant 
buscar una fórmula que permeti superar aquest problema, i reitera que res es farà si no té 

e veus és que l’acord 
que es pren, amb el que diu la sentència, que a més a més, com dius, és inapel·lable perquè 
és definitiva, per tant, dius «no quadra». Per tant, el fet de no quadrar és perillós. Llavors, 

acceptar quines modificacions siguin després 
, però en fi, això ja, si s’arriba a aquest acord i és beneficiós per a l’ajuntament, 

cap problema, però quan veus la documentació i t’estàs mirant la sentència i t’estàs mirant 
primer que veus és que això no quadra. Per tant, quan analitzes una mica 

més el tema en profund i tal, veus que el compliment, el soterrament, tot això, no hi és 
enlloc. Per tant, bé... En tot cas, com que s’han presentat les al·legacions, ja ens 

eu les al·legacions, i si llavors ens podeu aportar més informació, doncs, millor 

. Diu que la Diputació de Barcelona va aprovar 
Poble Actiu per a la creació d’un protocol contra les 

agressions sexistes, cosa de la que ha donat compte el senyor alcalde, en els grans 
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esdeveniments festius, i enllaçat amb la moció de 
l’ajuntament el juliol del 2016, volen repassar alguns dels acords que no s’han 
complert al respecte. Manifesta que quant al primer punt, no s’ha fet ni l’elaboració 
d’un cartell o pancarta amb un lema en positiu i sub
la promoció del lema o lemes de la campanya i accions formatives impartides pel 
personal especialitzat i adreçades als responsables de les activitats o barres de 
begudes. Manifesta que la CUP creu que els dos primers punts són molt i
per a la prevenció i visibilització de violències masclistes que poden tenir lloc en 
aquests actes, ja que remouen consciències, i que són fàcils i relativament 
econòmics. Diu que també és necessari tenir personal format en aquet àmbit de les 
festes, tant per l’atenció a les víctimes en el moment dels fets, vital per a la 
recuperació física i emocional, com per la protecció contra els seus agressors. Diu 
que aplaudeixen que s’hagi fet pedagogia en forma d’anunci dintre del programa de 
festa major, però que opinen que es pot visibilitzar més dins del programa.  

Quant al segon punt, diu que no veuen que s’hagi fet cap pas des de l’ajuntament i 
que seria interessant la col·laboració amb aquests col·lectius per facilitar la 
formació i la prevenció que
assessorament en aquests temes.

Quant al tercer punt, diu que també s’incompleix, perquè recentment s’ha hagut de 
retirar el cartell d’una festa a Vilassar on s’utilitzava el cos de la dona com un 
reclam publicitari perpetuant l’estereotip de la dona com a objecte decoratiu sexual, 
i que esperen que serveixi de precedent perquè es posin mesures de filtratge a nivell 
de gènere com d’igualtat. 

Demanen que s’elabori el protocol i que se’n faci difusió a totes les 
poble i al propi ajuntament quan hagin de fer festes perquè s’apliqui aquest protocol 
que no s’ha elaborat, i que saben que des de la Diputació s’ofereix aquest recurs per 
elaborar protocols en les festes perquè

 

2. Comissions. Comenta  que després de dos anys a l’ajuntament, i que hi ha dues 
comissions que creuen bàsiques que només s’han reunit un cop, la de seguiment 
d’EFIAL, no han sabut res més, i creu que a tots els interessa bastant, i la 
d’avaluació dels serv
periòdiques, i que no s’ha anat reunint. Afegeix que la de Jardineria i Arbrat 
tampoc s’ha reunit, i prega que es convoquin.
 

3. Instancia de la piscina no contestada
instància que es va entrar amb cent signatures referent al tema de la piscina no ha 
sigut contestada, que han passat gairebé ja els tres mesos i no ha tingut cap tipus de 
resposta per part de l’ajuntament, i demana que es respongui perquè sem
falta de respecte per a totes les persones que la van signar, i la persona que va entrar 
la instància vol saber si no es contesta si és silenci admini
contesti la instància. 
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esdeveniments festius, i enllaçat amb la moció de la CUP que es va aprovar a 
l’ajuntament el juliol del 2016, volen repassar alguns dels acords que no s’han 
complert al respecte. Manifesta que quant al primer punt, no s’ha fet ni l’elaboració 
d’un cartell o pancarta amb un lema en positiu i sub-lemes que 
la promoció del lema o lemes de la campanya i accions formatives impartides pel 
personal especialitzat i adreçades als responsables de les activitats o barres de 
begudes. Manifesta que la CUP creu que els dos primers punts són molt i
per a la prevenció i visibilització de violències masclistes que poden tenir lloc en 
aquests actes, ja que remouen consciències, i que són fàcils i relativament 
econòmics. Diu que també és necessari tenir personal format en aquet àmbit de les 

tes, tant per l’atenció a les víctimes en el moment dels fets, vital per a la 
recuperació física i emocional, com per la protecció contra els seus agressors. Diu 
que aplaudeixen que s’hagi fet pedagogia en forma d’anunci dintre del programa de 

però que opinen que es pot visibilitzar més dins del programa.  

Quant al segon punt, diu que no veuen que s’hagi fet cap pas des de l’ajuntament i 
que seria interessant la col·laboració amb aquests col·lectius per facilitar la 
formació i la prevenció que s’ha esmentat abans, ja que es podria fer un 
assessorament en aquests temes. 

Quant al tercer punt, diu que també s’incompleix, perquè recentment s’ha hagut de 
retirar el cartell d’una festa a Vilassar on s’utilitzava el cos de la dona com un 

itari perpetuant l’estereotip de la dona com a objecte decoratiu sexual, 
i que esperen que serveixi de precedent perquè es posin mesures de filtratge a nivell 
de gènere com d’igualtat.  

Demanen que s’elabori el protocol i que se’n faci difusió a totes les 
poble i al propi ajuntament quan hagin de fer festes perquè s’apliqui aquest protocol 
que no s’ha elaborat, i que saben que des de la Diputació s’ofereix aquest recurs per 
elaborar protocols en les festes perquè no hi hagi agressions sexistes.

. Comenta  que després de dos anys a l’ajuntament, i que hi ha dues 
comissions que creuen bàsiques que només s’han reunit un cop, la de seguiment 
d’EFIAL, no han sabut res més, i creu que a tots els interessa bastant, i la 
d’avaluació dels serveis bàsics, que només se’n va fer una, es va dir que serien més 
periòdiques, i que no s’ha anat reunint. Afegeix que la de Jardineria i Arbrat 
tampoc s’ha reunit, i prega que es convoquin. 

Instancia de la piscina no contestada. Diu que com a últim prec de
instància que es va entrar amb cent signatures referent al tema de la piscina no ha 
sigut contestada, que han passat gairebé ja els tres mesos i no ha tingut cap tipus de 
resposta per part de l’ajuntament, i demana que es respongui perquè sem
falta de respecte per a totes les persones que la van signar, i la persona que va entrar 
la instància vol saber si no es contesta si és silenci administratiu. Demana que es 

la instància.  
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la CUP que es va aprovar a 
l’ajuntament el juliol del 2016, volen repassar alguns dels acords que no s’han 
complert al respecte. Manifesta que quant al primer punt, no s’ha fet ni l’elaboració 

lemes que facilitin la reflexió, 
la promoció del lema o lemes de la campanya i accions formatives impartides pel 
personal especialitzat i adreçades als responsables de les activitats o barres de 
begudes. Manifesta que la CUP creu que els dos primers punts són molt importants 
per a la prevenció i visibilització de violències masclistes que poden tenir lloc en 
aquests actes, ja que remouen consciències, i que són fàcils i relativament 
econòmics. Diu que també és necessari tenir personal format en aquet àmbit de les 

tes, tant per l’atenció a les víctimes en el moment dels fets, vital per a la 
recuperació física i emocional, com per la protecció contra els seus agressors. Diu 
que aplaudeixen que s’hagi fet pedagogia en forma d’anunci dintre del programa de 

però que opinen que es pot visibilitzar més dins del programa.   

Quant al segon punt, diu que no veuen que s’hagi fet cap pas des de l’ajuntament i 
que seria interessant la col·laboració amb aquests col·lectius per facilitar la 

s’ha esmentat abans, ja que es podria fer un 

Quant al tercer punt, diu que també s’incompleix, perquè recentment s’ha hagut de 
retirar el cartell d’una festa a Vilassar on s’utilitzava el cos de la dona com un 

itari perpetuant l’estereotip de la dona com a objecte decoratiu sexual, 
i que esperen que serveixi de precedent perquè es posin mesures de filtratge a nivell 

Demanen que s’elabori el protocol i que se’n faci difusió a totes les entitats del 
poble i al propi ajuntament quan hagin de fer festes perquè s’apliqui aquest protocol 
que no s’ha elaborat, i que saben que des de la Diputació s’ofereix aquest recurs per 

no hi hagi agressions sexistes. 

. Comenta  que després de dos anys a l’ajuntament, i que hi ha dues 
comissions que creuen bàsiques que només s’han reunit un cop, la de seguiment 
d’EFIAL, no han sabut res més, i creu que a tots els interessa bastant, i la 

eis bàsics, que només se’n va fer una, es va dir que serien més 
periòdiques, i que no s’ha anat reunint. Afegeix que la de Jardineria i Arbrat 

. Diu que com a últim prec demanen que una 
instància que es va entrar amb cent signatures referent al tema de la piscina no ha 
sigut contestada, que han passat gairebé ja els tres mesos i no ha tingut cap tipus de 
resposta per part de l’ajuntament, i demana que es respongui perquè sembla una 
falta de respecte per a totes les persones que la van signar, i la persona que va entrar 

stratiu. Demana que es 
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El Sr. Miralles en nom de la CUP fa els precs segü

 

 

1. Can Jaumetó. Diu que entre els mesos de gener i febrer van entrar un document 
d’al·legacions per evitar l’enderroc del sector del Pla parcial dels Horts de Can 
Jaumetó, situat al centre del poble, i volen saber si queda molt per poder respondre 
i en quin estat es troba la qüestió, i demana resposta per escrit i en el ple.
 

2. Instancies no respostes
s’han anat entrant els dos últims mesos. Diu que alguna instància fa referència a 
documentació sobre 
respecte. Demana també informació sobre les modificacions de la relació de llocs 
de treball que tampoc no han sigut respostes, com tampoc ha sigut contestada la 
instància per aconseguir un conjunt 

 

El Sr. Morales diu que quan es va aprovar la moció sexista, el juliol de 2016, es va dir que 
s’anirien implantant progressivament, a mesura que s’anés renovant el material gràfic, les 
diverses qüestions, i que hi ha molt
diversos punts en què s’ha anat avançant. Diu que el programa tendeix cada cop a menys 
lletra, i que per tant això sí que es pot mirar de posar més visible, però que està incorporat. 
Quant als cartells d’advertència, diu que n’hi havia tres en la passada festa major, però que 
s’ha d’anar augmentant bastant, i que estaven disposats a les barres, però que el que sí que 
han de visibilitzar molt més són els espais que controla directament l’organització de 
festes com a punt refugi en cas que hi hagi alguna agressió sexista. 

Quant a la resta de material, diu que no s’ha renovat, que no s’han encarregat gots nous, i 
que un cop s’haguessin d’encarregar, la imatge gràfica ja incorporaria algun lema que 
permetés despertar consciències pel que fa a aquesta qüestió, cada cop més present a les 
festes, perquè tots els índexs diuen que augmenten les agressions sexistes, i perquè també 
afortunadament la societat i les noies estan molt més conscienciades i no ho dei

Diu que, Vilassar no és un fet aïllat de la resta del món, creu que no hi ha més agressions 
sexistes que a la resta, sinó que simplement és una qüestió que els preocupa, que preocupa 
una majoria política del ple, i que treballen la qüestió, i l
perquè hagi passat res.  

Manifesta que el fet de treballar
logístic i organitzatiu, podent
incidents que hi van haver, detectant
seguretat privada, que tenen experiència i formació en la qüestió, i la Policia i Mossos, i 
que es va actuar quan hi va haver una denúncia que anirà a judici el proper 7 de juny
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en nom de la CUP fa els precs següents: 

. Diu que entre els mesos de gener i febrer van entrar un document 
d’al·legacions per evitar l’enderroc del sector del Pla parcial dels Horts de Can 
Jaumetó, situat al centre del poble, i volen saber si queda molt per poder respondre 

n quin estat es troba la qüestió, i demana resposta per escrit i en el ple.

Instancies no respostes.  Demana també resposta a un conjunt d’instàncies que 
s’han anat entrant els dos últims mesos. Diu que alguna instància fa referència a 
documentació sobre el sector de la CISA, demanant documentació urbanística al 
respecte. Demana també informació sobre les modificacions de la relació de llocs 
de treball que tampoc no han sigut respostes, com tampoc ha sigut contestada la 
instància per aconseguir un conjunt d’informació de l’àrea d’Esports. 

diu que quan es va aprovar la moció sexista, el juliol de 2016, es va dir que 
s’anirien implantant progressivament, a mesura que s’anés renovant el material gràfic, les 
diverses qüestions, i que hi ha molt de camí a fer en aquest punt, encara que sí que hi ha 
diversos punts en què s’ha anat avançant. Diu que el programa tendeix cada cop a menys 
lletra, i que per tant això sí que es pot mirar de posar més visible, però que està incorporat. 

d’advertència, diu que n’hi havia tres en la passada festa major, però que 
s’ha d’anar augmentant bastant, i que estaven disposats a les barres, però que el que sí que 
han de visibilitzar molt més són els espais que controla directament l’organització de 
festes com a punt refugi en cas que hi hagi alguna agressió sexista.  

Quant a la resta de material, diu que no s’ha renovat, que no s’han encarregat gots nous, i 
que un cop s’haguessin d’encarregar, la imatge gràfica ja incorporaria algun lema que 

etés despertar consciències pel que fa a aquesta qüestió, cada cop més present a les 
festes, perquè tots els índexs diuen que augmenten les agressions sexistes, i perquè també 
afortunadament la societat i les noies estan molt més conscienciades i no ho dei

Diu que, Vilassar no és un fet aïllat de la resta del món, creu que no hi ha més agressions 
sexistes que a la resta, sinó que simplement és una qüestió que els preocupa, que preocupa 
una majoria política del ple, i que treballen la qüestió, i la treballen de forma proactiva i no 

Manifesta que el fet de treballar-ho ha permès que la festa major hagi estat tot un èxit 
logístic i organitzatiu, podent-se anticipar als fets i poder-lo gestionar quan passaven els 

hi van haver, detectant-los i havent-hi bona col·laboració entre l’empresa de 
seguretat privada, que tenen experiència i formació en la qüestió, i la Policia i Mossos, i 
que es va actuar quan hi va haver una denúncia que anirà a judici el proper 7 de juny
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. Diu que entre els mesos de gener i febrer van entrar un document 
d’al·legacions per evitar l’enderroc del sector del Pla parcial dels Horts de Can 
Jaumetó, situat al centre del poble, i volen saber si queda molt per poder respondre 

n quin estat es troba la qüestió, i demana resposta per escrit i en el ple. 

Demana també resposta a un conjunt d’instàncies que 
s’han anat entrant els dos últims mesos. Diu que alguna instància fa referència a 

el sector de la CISA, demanant documentació urbanística al 
respecte. Demana també informació sobre les modificacions de la relació de llocs 
de treball que tampoc no han sigut respostes, com tampoc ha sigut contestada la 

d’informació de l’àrea d’Esports.  

diu que quan es va aprovar la moció sexista, el juliol de 2016, es va dir que 
s’anirien implantant progressivament, a mesura que s’anés renovant el material gràfic, les 

de camí a fer en aquest punt, encara que sí que hi ha 
diversos punts en què s’ha anat avançant. Diu que el programa tendeix cada cop a menys 
lletra, i que per tant això sí que es pot mirar de posar més visible, però que està incorporat. 

d’advertència, diu que n’hi havia tres en la passada festa major, però que 
s’ha d’anar augmentant bastant, i que estaven disposats a les barres, però que el que sí que 
han de visibilitzar molt més són els espais que controla directament l’organització de les 

Quant a la resta de material, diu que no s’ha renovat, que no s’han encarregat gots nous, i 
que un cop s’haguessin d’encarregar, la imatge gràfica ja incorporaria algun lema que 

etés despertar consciències pel que fa a aquesta qüestió, cada cop més present a les 
festes, perquè tots els índexs diuen que augmenten les agressions sexistes, i perquè també 
afortunadament la societat i les noies estan molt més conscienciades i no ho deixen passar. 

Diu que, Vilassar no és un fet aïllat de la resta del món, creu que no hi ha més agressions 
sexistes que a la resta, sinó que simplement és una qüestió que els preocupa, que preocupa 

a treballen de forma proactiva i no 

ho ha permès que la festa major hagi estat tot un èxit 
lo gestionar quan passaven els 

hi bona col·laboració entre l’empresa de 
seguretat privada, que tenen experiència i formació en la qüestió, i la Policia i Mossos, i 
que es va actuar quan hi va haver una denúncia que anirà a judici el proper 7 de juny. 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Diu també que de cara a l’agost aniran avançant més en aquesta qüestió i es farà una 
formació per voluntaris amb una petita memòria, no un protocol, de quatre indicacions 
bàsiques i recomanacions que tots els voluntaris, tant els de la comissió de festes
de les associacions, tindran per als actes de la festa major. Explica que la Diputació aquest 
any només ha atorgat el recurs a deu municipis, però que han contactat amb ells i s’aniran 
intercanviant consultes puntuals, informals, i hi ha el compro
l’any 2018. 

Quant al cartell de la festa que hi haurà el cap de setmana, diu que per part de l’ajuntament 
es felicita l’organització per prendre la iniciativa de retirar
haguessin de dir, cosa que t
qüestió. 

 

El Sr. Carlos demana disculpes i diu que la setmana propera ho tindran segur, que per un 
tema personal no ho ha pogut fer però que si no era demà, la setmana següent ho tenen 
segur, perquè només falta un detall, i que ho promet públicament. 

 

La Sra. Álvarez diu que si la Diputació no dóna el recurs ara, hi ha col·lectius i entitats que 
han realitzat protocols molt potents i que estan disposades a col·laborar amb ajuntaments 
per ajudar a fer protocols. Creu que estan bé les mesures que s’estan prenent, que són 
minoritàries, i que el fet de no ser un municipi amb moltes agressions no vol dir que no 
s’hagi de treballar. Diu que el protocol sí o sí s’ha d’elaborar i s’ha d’informar no només a 
la gent de la comissió de festes sinó a totes les entitats que realitzin festes i q
una amb aquest tema. I torna a demanar al senyor Carlos que contesti perquè ja fa un mes.   

 

El Sr. Morales vol fer un apunt, i diu que la puntualització l’ha feta perquè els que són 
regidors i regidores estan més avesats en el dia a dia polí
induir a l’error dient que pel fet d’estar parlant d’això és perquè ha passat alguna cosa que 
no passi en un altre lloc. Reitera que no ha passat res, i que el que es vol és tenir unes 
festes tan lliures com sigui possible, i
ningú s’alarmi d’una cosa que passa en la mateixa mesura que en totes les festes que es fan 
arreu. 

 

L’ alcalde diu que pel tema de les comissions, ell pren el compromís d’acabar amb aquestes 
comissions, i que abans de vacances s’hauria de poder fer. I quant a l’avaluació dels 
serveis bàsics, s’havien fet un parell de sessions per reprendre l’activitat. Diu que d’EFIAL 
és evident que fa temps que no s’ha convocat i que interessa a tothom poder disposar 
d’aquesta informació, o buscar altres vies per intentar aclarir el que s’hagi d’aclarir, si és 
que cal.  
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Diu també que de cara a l’agost aniran avançant més en aquesta qüestió i es farà una 
formació per voluntaris amb una petita memòria, no un protocol, de quatre indicacions 
bàsiques i recomanacions que tots els voluntaris, tant els de la comissió de festes
de les associacions, tindran per als actes de la festa major. Explica que la Diputació aquest 
any només ha atorgat el recurs a deu municipis, però que han contactat amb ells i s’aniran 
intercanviant consultes puntuals, informals, i hi ha el compromís que se’ls accepti el recurs 

Quant al cartell de la festa que hi haurà el cap de setmana, diu que per part de l’ajuntament 
es felicita l’organització per prendre la iniciativa de retirar-lo abans que ningú els ho 
haguessin de dir, cosa que també diu molt de la consciència que es va guanyant en aquesta 

demana disculpes i diu que la setmana propera ho tindran segur, que per un 
tema personal no ho ha pogut fer però que si no era demà, la setmana següent ho tenen 
segur, perquè només falta un detall, i que ho promet públicament.  

la Diputació no dóna el recurs ara, hi ha col·lectius i entitats que 
han realitzat protocols molt potents i que estan disposades a col·laborar amb ajuntaments 
per ajudar a fer protocols. Creu que estan bé les mesures que s’estan prenent, que són 

es, i que el fet de no ser un municipi amb moltes agressions no vol dir que no 
s’hagi de treballar. Diu que el protocol sí o sí s’ha d’elaborar i s’ha d’informar no només a 
la gent de la comissió de festes sinó a totes les entitats que realitzin festes i q
una amb aquest tema. I torna a demanar al senyor Carlos que contesti perquè ja fa un mes.   

vol fer un apunt, i diu que la puntualització l’ha feta perquè els que són 
regidors i regidores estan més avesats en el dia a dia polític, però que a vegades es pot 
induir a l’error dient que pel fet d’estar parlant d’això és perquè ha passat alguna cosa que 
no passi en un altre lloc. Reitera que no ha passat res, i que el que es vol és tenir unes 
festes tan lliures com sigui possible, i que per això es va treballant aquesta qüestió, i perquè 
ningú s’alarmi d’una cosa que passa en la mateixa mesura que en totes les festes que es fan 

diu que pel tema de les comissions, ell pren el compromís d’acabar amb aquestes 
s, i que abans de vacances s’hauria de poder fer. I quant a l’avaluació dels 

serveis bàsics, s’havien fet un parell de sessions per reprendre l’activitat. Diu que d’EFIAL 
és evident que fa temps que no s’ha convocat i que interessa a tothom poder disposar 
d’aquesta informació, o buscar altres vies per intentar aclarir el que s’hagi d’aclarir, si és 
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Diu també que de cara a l’agost aniran avançant més en aquesta qüestió i es farà una 
formació per voluntaris amb una petita memòria, no un protocol, de quatre indicacions 
bàsiques i recomanacions que tots els voluntaris, tant els de la comissió de festes com els 
de les associacions, tindran per als actes de la festa major. Explica que la Diputació aquest 
any només ha atorgat el recurs a deu municipis, però que han contactat amb ells i s’aniran 

mís que se’ls accepti el recurs 

Quant al cartell de la festa que hi haurà el cap de setmana, diu que per part de l’ajuntament 
lo abans que ningú els ho 

ambé diu molt de la consciència que es va guanyant en aquesta 

demana disculpes i diu que la setmana propera ho tindran segur, que per un 
tema personal no ho ha pogut fer però que si no era demà, la setmana següent ho tenen 

la Diputació no dóna el recurs ara, hi ha col·lectius i entitats que 
han realitzat protocols molt potents i que estan disposades a col·laborar amb ajuntaments 
per ajudar a fer protocols. Creu que estan bé les mesures que s’estan prenent, que són 

es, i que el fet de no ser un municipi amb moltes agressions no vol dir que no 
s’hagi de treballar. Diu que el protocol sí o sí s’ha d’elaborar i s’ha d’informar no només a 
la gent de la comissió de festes sinó a totes les entitats que realitzin festes i que es vagi a 
una amb aquest tema. I torna a demanar al senyor Carlos que contesti perquè ja fa un mes.    

vol fer un apunt, i diu que la puntualització l’ha feta perquè els que són 
tic, però que a vegades es pot 

induir a l’error dient que pel fet d’estar parlant d’això és perquè ha passat alguna cosa que 
no passi en un altre lloc. Reitera que no ha passat res, i que el que es vol és tenir unes 

que per això es va treballant aquesta qüestió, i perquè 
ningú s’alarmi d’una cosa que passa en la mateixa mesura que en totes les festes que es fan 

diu que pel tema de les comissions, ell pren el compromís d’acabar amb aquestes 
s, i que abans de vacances s’hauria de poder fer. I quant a l’avaluació dels 

serveis bàsics, s’havien fet un parell de sessions per reprendre l’activitat. Diu que d’EFIAL 
és evident que fa temps que no s’ha convocat i que interessa a tothom poder disposar 
d’aquesta informació, o buscar altres vies per intentar aclarir el que s’hagi d’aclarir, si és 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

Explica que respecte a l’avaluació dels serveis bàsics, s’ha de convocar i proposar 
sintetitzar la informació perquè hi ha saturació a Intervenció i Tr
economista i del cap de Territori, i tendeixen a volen treballar un model molt exhaustiu que 
implica una ponderació de despeses indirectes, etcètera, i demana poder
que sigui real però que tampoc impliqui que hagin de d
per avançar, perquè si no, no s’avança. Diu que a més tenen la de la municipalització que 
es va constituir i que al juny ha de funcionar, però que el compromís és activar
i que no hi ha res a dir al respect

 

El Sr. Oliva diu que quant a la comissió de Jardineria i Arbrat, està seguint el ritme en què 
es va quedar, que es tornarien a reunir una vegada tinguessin el pla de gestió elaborat, que 
és el que s’està fent. El pla de gestió, que s’ha ampliat el con
primera entrega on faltava una mica de gruix, i diu que es va dir que per al juny estaria i 
que es podrien reunir, però la data de juny depèn de l’altra part. Diu que si no està per al 
juny serà per al juliol, perquè el tècn
part que ell ha vist li ha semblat satisfactòria. 

Quant a Can Jaumetó, diu que es contestarà per escrit i amb tots els formalismes que 
s’estan acabant d’enllestir, i quant a la CISA, li semblava que dona
plataforma quedava ja tot fet, però que no hi ha cap problema, que quan vulguin es queda 
amb el tècnic que ho porta i es dóna tota la documentació. 

 

El Sr. Miralles diu que entén que s’està elaborant la informació per contestar l’a
però vol saber en quin punt es troba.

 

El Sr. Oliva diu que intenten que la proposta reculli part del que s’ha dit, que no és només 
replicar els punts que consideren els tècnics que són certs, sinó presentar una proposta 
nova i fer conversa amb totes les parts. Diu que això portarà feina, però que no hi ha cap 
inconvenient que quan estigui elaborat, fer una “sentada” amb les diferents parts que han 
presentat al·legacions.  

 

El Sr. Miralles pregunta si no hi ha d’haver consultes del govern als seu
estiguin per sobre de l’ajuntament perquè els donin resposta, amb referència a alguns 
aspectes concrets, com per exemple a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, sobre algun 
aspecte en concret, i que per això s’estigui trigant en alguna 

 

El Sr. Oliva diu que tothom està col·laborant. 
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Explica que respecte a l’avaluació dels serveis bàsics, s’ha de convocar i proposar 
sintetitzar la informació perquè hi ha saturació a Intervenció i Tr
economista i del cap de Territori, i tendeixen a volen treballar un model molt exhaustiu que 
implica una ponderació de despeses indirectes, etcètera, i demana poder
que sigui real però que tampoc impliqui que hagin de dedicar-hi tantes hores i que serveixi 
per avançar, perquè si no, no s’avança. Diu que a més tenen la de la municipalització que 
es va constituir i que al juny ha de funcionar, però que el compromís és activar
i que no hi ha res a dir al respecte.  

diu que quant a la comissió de Jardineria i Arbrat, està seguint el ritme en què 
es va quedar, que es tornarien a reunir una vegada tinguessin el pla de gestió elaborat, que 
és el que s’està fent. El pla de gestió, que s’ha ampliat el concepte a verd urbà, s’ha fet una 
primera entrega on faltava una mica de gruix, i diu que es va dir que per al juny estaria i 
que es podrien reunir, però la data de juny depèn de l’altra part. Diu que si no està per al 
juny serà per al juliol, perquè el tècnic té molta feina. Creu que és un bon document i la 
part que ell ha vist li ha semblat satisfactòria.  

Quant a Can Jaumetó, diu que es contestarà per escrit i amb tots els formalismes que 
s’estan acabant d’enllestir, i quant a la CISA, li semblava que donant la documentació a la 
plataforma quedava ja tot fet, però que no hi ha cap problema, que quan vulguin es queda 
amb el tècnic que ho porta i es dóna tota la documentació.  

diu que entén que s’està elaborant la informació per contestar l’a
però vol saber en quin punt es troba. 

diu que intenten que la proposta reculli part del que s’ha dit, que no és només 
replicar els punts que consideren els tècnics que són certs, sinó presentar una proposta 

totes les parts. Diu que això portarà feina, però que no hi ha cap 
inconvenient que quan estigui elaborat, fer una “sentada” amb les diferents parts que han 

pregunta si no hi ha d’haver consultes del govern als seu
estiguin per sobre de l’ajuntament perquè els donin resposta, amb referència a alguns 
aspectes concrets, com per exemple a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, sobre algun 
aspecte en concret, i que per això s’estigui trigant en alguna resposta.  

diu que tothom està col·laborant.  

43 

Explica que respecte a l’avaluació dels serveis bàsics, s’ha de convocar i proposar 
sintetitzar la informació perquè hi ha saturació a Intervenció i Tresoreria, el tècnic 
economista i del cap de Territori, i tendeixen a volen treballar un model molt exhaustiu que 
implica una ponderació de despeses indirectes, etcètera, i demana poder-ho fer de manera 

hi tantes hores i que serveixi 
per avançar, perquè si no, no s’avança. Diu que a més tenen la de la municipalització que 
es va constituir i que al juny ha de funcionar, però que el compromís és activar-les de nou, 

diu que quant a la comissió de Jardineria i Arbrat, està seguint el ritme en què 
es va quedar, que es tornarien a reunir una vegada tinguessin el pla de gestió elaborat, que 

cepte a verd urbà, s’ha fet una 
primera entrega on faltava una mica de gruix, i diu que es va dir que per al juny estaria i 
que es podrien reunir, però la data de juny depèn de l’altra part. Diu que si no està per al 

ic té molta feina. Creu que és un bon document i la 

Quant a Can Jaumetó, diu que es contestarà per escrit i amb tots els formalismes que 
nt la documentació a la 

plataforma quedava ja tot fet, però que no hi ha cap problema, que quan vulguin es queda 

diu que entén que s’està elaborant la informació per contestar l’al·legació, 

diu que intenten que la proposta reculli part del que s’ha dit, que no és només 
replicar els punts que consideren els tècnics que són certs, sinó presentar una proposta 

totes les parts. Diu que això portarà feina, però que no hi ha cap 
inconvenient que quan estigui elaborat, fer una “sentada” amb les diferents parts que han 

pregunta si no hi ha d’haver consultes del govern als seus tècnics o ens que 
estiguin per sobre de l’ajuntament perquè els donin resposta, amb referència a alguns 
aspectes concrets, com per exemple a la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, sobre algun 
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El secretari municipal  diu que el que es fa entre l’aprovació inicial i la provisional, que és 
on es troben ara, és resoldre les al·legacions, i que en aquest cas és el municipi, el ple, 
l’encarregat de resoldre les al·legacions i tancar l’expedient des del punt de vista del 
municipi amb l’aprovació provisional. Explica que tot això es trasllada després a la 
Generalitat, que a partir de la Comissió Territorial d’Urbanisme aprova, si escau, 
definitivament l’expedient. Diu que ara també el que es fa és demanar els corresponents 
informes sectorials que escauen d’acord amb la normativa, i que un cop rebuts es podria 
donar el cas que s’hagin d’introduir canvis en l’aprovació inicial arran d’aquests inf
des de l’ACA, Patrimoni de la Generalitat, Esports o tantes altres, i que s’ha de tenir en 
compte el tipus de modificació, planejament i ordenació urbanística s’està fent perquè 
tingui incidència en un àmbit o un altre, i demanar tants informes com 
Explica que són coses diferents, que les al·legacions és competència del ple resoldre
que un cop resolt, l’expedient es trasllada a Territori perquè l’aprovi definitivament 
l’expedient si escau.  

 

L’ alcalde demana fer un incís qu
la petició i que la seva intenció era respondre
demanen i després garantint el marc de nou pressupost amb relació a plantilla hipotètica 
que es va prendre al ple amb l’aprovació definitiva del pressupost, que tenia a veure amb el 
conjunt de la relació de llocs de treball, allò que en temes d’estructura es requereix per 
poder funcionar amb major solvència. Diu que es va estar parlant de qüestions molt 
bàsiques que tenien a veure amb els nivells administratius i pel que fa a temes de personal. 
Diu que vol tenir una resposta que plantegi el conjunt de propostes a què es van 
comprometre poder presentar, que és un termini que ja s’ha excedit també, però que no 
oblida.  

Diu que ha parlat amb la tècnica d’Esports, i que com a conseqüència d’una sèrie de 
situacions que ha tingut, la feina que fa està tan acumulada que va resolent coses antigues i 
no acaba d’atrapar les noves, i que en alguns aspectes hi ha gent mol
moment. Diu que Esports té un volum de gestió molt important, té una presència 
administrativa deficient, i tot això hi té a veure.

 

El Sr. Miralles diu que entén que la resposta a les demandes quant a personal les farà el 
senyor alcalde, i que les esperaran una mica més. Diu que si hi ha certa gent que està força 
tensionada i que el que ha de fer és resoldre temes antics i té problemes a l’hora de poder 
respondre una simple instància amb tot un seguit de documentació, molt probablemen
una documentació ja feta, ajuntar
de suports i que la gent va ofegada, i que pot ser que faci falta replantejar també en quins 
punts cal que hi hagi algú que doni un suport, almenys a nivell a
tots aquests treballadors i treballadores que no estan funcionant tan bé com podrien 
funcionar. 
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diu que el que es fa entre l’aprovació inicial i la provisional, que és 
on es troben ara, és resoldre les al·legacions, i que en aquest cas és el municipi, el ple, 

regat de resoldre les al·legacions i tancar l’expedient des del punt de vista del 
municipi amb l’aprovació provisional. Explica que tot això es trasllada després a la 
Generalitat, que a partir de la Comissió Territorial d’Urbanisme aprova, si escau, 

tivament l’expedient. Diu que ara també el que es fa és demanar els corresponents 
informes sectorials que escauen d’acord amb la normativa, i que un cop rebuts es podria 
donar el cas que s’hagin d’introduir canvis en l’aprovació inicial arran d’aquests inf
des de l’ACA, Patrimoni de la Generalitat, Esports o tantes altres, i que s’ha de tenir en 
compte el tipus de modificació, planejament i ordenació urbanística s’està fent perquè 
tingui incidència en un àmbit o un altre, i demanar tants informes com 
Explica que són coses diferents, que les al·legacions és competència del ple resoldre
que un cop resolt, l’expedient es trasllada a Territori perquè l’aprovi definitivament 

demana fer un incís quant al tema de la relació de llocs de treball, i diu que ell té 
la petició i que la seva intenció era respondre-la ell mateix, donant la informació que 
demanen i després garantint el marc de nou pressupost amb relació a plantilla hipotètica 

re al ple amb l’aprovació definitiva del pressupost, que tenia a veure amb el 
conjunt de la relació de llocs de treball, allò que en temes d’estructura es requereix per 
poder funcionar amb major solvència. Diu que es va estar parlant de qüestions molt 

ques que tenien a veure amb els nivells administratius i pel que fa a temes de personal. 
Diu que vol tenir una resposta que plantegi el conjunt de propostes a què es van 
comprometre poder presentar, que és un termini que ja s’ha excedit també, però que no 

Diu que ha parlat amb la tècnica d’Esports, i que com a conseqüència d’una sèrie de 
situacions que ha tingut, la feina que fa està tan acumulada que va resolent coses antigues i 
no acaba d’atrapar les noves, i que en alguns aspectes hi ha gent molt tensionada en aquest 
moment. Diu que Esports té un volum de gestió molt important, té una presència 
administrativa deficient, i tot això hi té a veure. 

diu que entén que la resposta a les demandes quant a personal les farà el 
lde, i que les esperaran una mica més. Diu que si hi ha certa gent que està força 

tensionada i que el que ha de fer és resoldre temes antics i té problemes a l’hora de poder 
respondre una simple instància amb tot un seguit de documentació, molt probablemen
una documentació ja feta, ajuntar-la i poder-la passar. Creu que el que hi ha és una manca 
de suports i que la gent va ofegada, i que pot ser que faci falta replantejar també en quins 
punts cal que hi hagi algú que doni un suport, almenys a nivell administratiu, per desofegar 
tots aquests treballadors i treballadores que no estan funcionant tan bé com podrien 
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diu que el que es fa entre l’aprovació inicial i la provisional, que és 
on es troben ara, és resoldre les al·legacions, i que en aquest cas és el municipi, el ple, 

regat de resoldre les al·legacions i tancar l’expedient des del punt de vista del 
municipi amb l’aprovació provisional. Explica que tot això es trasllada després a la 
Generalitat, que a partir de la Comissió Territorial d’Urbanisme aprova, si escau, 

tivament l’expedient. Diu que ara també el que es fa és demanar els corresponents 
informes sectorials que escauen d’acord amb la normativa, i que un cop rebuts es podria 
donar el cas que s’hagin d’introduir canvis en l’aprovació inicial arran d’aquests informes, 
des de l’ACA, Patrimoni de la Generalitat, Esports o tantes altres, i que s’ha de tenir en 
compte el tipus de modificació, planejament i ordenació urbanística s’està fent perquè 
tingui incidència en un àmbit o un altre, i demanar tants informes com la normativa digui. 
Explica que són coses diferents, que les al·legacions és competència del ple resoldre-les, i 
que un cop resolt, l’expedient es trasllada a Territori perquè l’aprovi definitivament 

ant al tema de la relació de llocs de treball, i diu que ell té 
la ell mateix, donant la informació que 

demanen i després garantint el marc de nou pressupost amb relació a plantilla hipotètica 
re al ple amb l’aprovació definitiva del pressupost, que tenia a veure amb el 

conjunt de la relació de llocs de treball, allò que en temes d’estructura es requereix per 
poder funcionar amb major solvència. Diu que es va estar parlant de qüestions molt 

ques que tenien a veure amb els nivells administratius i pel que fa a temes de personal. 
Diu que vol tenir una resposta que plantegi el conjunt de propostes a què es van 
comprometre poder presentar, que és un termini que ja s’ha excedit també, però que no 

Diu que ha parlat amb la tècnica d’Esports, i que com a conseqüència d’una sèrie de 
situacions que ha tingut, la feina que fa està tan acumulada que va resolent coses antigues i 

t tensionada en aquest 
moment. Diu que Esports té un volum de gestió molt important, té una presència 

diu que entén que la resposta a les demandes quant a personal les farà el 
lde, i que les esperaran una mica més. Diu que si hi ha certa gent que està força 

tensionada i que el que ha de fer és resoldre temes antics i té problemes a l’hora de poder 
respondre una simple instància amb tot un seguit de documentació, molt probablement serà 

la passar. Creu que el que hi ha és una manca 
de suports i que la gent va ofegada, i que pot ser que faci falta replantejar també en quins 

dministratiu, per desofegar 
tots aquests treballadors i treballadores que no estan funcionant tan bé com podrien 



 

 
 
Ajuntament de Vilassar de Dalt
Secretaria  

 

 

L’ alcalde confirma que s’ha d’anar en aquesta línia, que el capítol 1 no pot ser expansiu 
indefinidament però que s’ha d’ajustar, i
correccions. Diu que no es pot pretendre que la plantilla sigui la mateixa per sempre, no es 
poden excedir en la despesa perquè no estan en condicions de fer
començar a fer passes en aquesta l
a diferents punts tècnics és un dels elements crucials, sí, i que va en aquesta línia, 
efectivament. 

 

La Sra. Martín-Moreno en nom del PP formula els precs següents:

 

1. Carrer Font de la Teula
l’alçada de la farmàcia, un cotxe va atropellar una vianant, que va quedar encastada 
entre la paret i el cotxe. Explica que el conductor es va comportar molt bé i que es 
va portar un bon ensurt, com la v
res greu. Explica que és un carrer molt estret i que hi ha molts problemes amb els 
cotxes i els vianants si coincideixen, i que si no es dóna una solució, passarà alguna 
cosa i hi haurà un disgust. 
 

2. Fets al pàrquing de la Quintana
Quintana la Policia estava inspeccionant un cotxe, fent fotos, mirant per sota dels 
altres cotxes, i després han vingut dos cotxes dels Mossos. Pregunta què ha passat. 
Li diu al senyor Carlos que si no sap què ha passat, hauria de saber
 

3. Comissió Efial. Quant al tema de VISERMA/EFIAL, pregunta a l’alcalde si és que 
hi ha problemes amb les peticions que es van fer perquè es tornés a fer la següent 
reunió. Diu que en la comissió es va
inspecció, una informació, i no s’ha sabut res, i que ja fa dos o tres mesos. Diu que 
si no es porten a terme aquestes peticions, ella no veu com es podran saber les 
coses.  
 

4. Cost viatge agermanament
hagi anat l’alcalde al poble francès, amb qui estan agermanats, el cap de setmana.

 

L’ alcalde diu que gratis no surt, perquè son sis hores de trajecte i encara no es poden 
teletransportar, però que entre gasolina i peatges sortia 208 
l’han pagat ells, a banda de les invitacions que fan els de Joyeuse a dinar, sopar i 
Explica que han estat a casa d’una família meravellosa amb una macrocasa impressionant. 
Diu que el detall de la despesa general, si la vol la tindrà, perquè en aquests trenta anys 
d’agermanament Vilassar ha fet un present, que és un cap gros,  i 
Vilassar, que és un quadre, curiós de veure. Diu que té a veure amb el metall i el mirall. 
Reitera que passaran les dades del viatge aquest. 

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

confirma que s’ha d’anar en aquesta línia, que el capítol 1 no pot ser expansiu 
indefinidament però que s’ha d’ajustar, i que és evident que en aquest aspecte calen 
correccions. Diu que no es pot pretendre que la plantilla sigui la mateixa per sempre, no es 
poden excedir en la despesa perquè no estan en condicions de fer-ho, però que han de 
començar a fer passes en aquesta línia. Diu que l’engranatge administratiu de qualitat quant 
a diferents punts tècnics és un dels elements crucials, sí, i que va en aquesta línia, 

en nom del PP formula els precs següents: 

Carrer Font de la Teula. Diu que el dijous passat en el carrer Font de la Teula, a 
l’alçada de la farmàcia, un cotxe va atropellar una vianant, que va quedar encastada 
entre la paret i el cotxe. Explica que el conductor es va comportar molt bé i que es 
va portar un bon ensurt, com la vianant. Diu que van anar al CAP i que no va passar 
res greu. Explica que és un carrer molt estret i que hi ha molts problemes amb els 
cotxes i els vianants si coincideixen, i que si no es dóna una solució, passarà alguna 
cosa i hi haurà un disgust.  

al pàrquing de la Quintana. Explica que pel matí, en el pàrquing de la 
Quintana la Policia estava inspeccionant un cotxe, fent fotos, mirant per sota dels 
altres cotxes, i després han vingut dos cotxes dels Mossos. Pregunta què ha passat. 

Carlos que si no sap què ha passat, hauria de saber

Quant al tema de VISERMA/EFIAL, pregunta a l’alcalde si és que 
hi ha problemes amb les peticions que es van fer perquè es tornés a fer la següent 
reunió. Diu que en la comissió es van fer unes peticions per poder dur a terme una 
inspecció, una informació, i no s’ha sabut res, i que ja fa dos o tres mesos. Diu que 
si no es porten a terme aquestes peticions, ella no veu com es podran saber les 

Cost viatge agermanament. També pregunta quant li ha costat a l’ajuntament que 
hagi anat l’alcalde al poble francès, amb qui estan agermanats, el cap de setmana.

diu que gratis no surt, perquè son sis hores de trajecte i encara no es poden 
teletransportar, però que entre gasolina i peatges sortia 208 €. Quant al menjar, diu que se 
l’han pagat ells, a banda de les invitacions que fan els de Joyeuse a dinar, sopar i 
Explica que han estat a casa d’una família meravellosa amb una macrocasa impressionant. 
Diu que el detall de la despesa general, si la vol la tindrà, perquè en aquests trenta anys 
d’agermanament Vilassar ha fet un present, que és un cap gros,  i ells fan un present a 
Vilassar, que és un quadre, curiós de veure. Diu que té a veure amb el metall i el mirall. 
Reitera que passaran les dades del viatge aquest.  
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confirma que s’ha d’anar en aquesta línia, que el capítol 1 no pot ser expansiu 
que és evident que en aquest aspecte calen 

correccions. Diu que no es pot pretendre que la plantilla sigui la mateixa per sempre, no es 
ho, però que han de 

ínia. Diu que l’engranatge administratiu de qualitat quant 
a diferents punts tècnics és un dels elements crucials, sí, i que va en aquesta línia, 

ue el dijous passat en el carrer Font de la Teula, a 
l’alçada de la farmàcia, un cotxe va atropellar una vianant, que va quedar encastada 
entre la paret i el cotxe. Explica que el conductor es va comportar molt bé i que es 

ianant. Diu que van anar al CAP i que no va passar 
res greu. Explica que és un carrer molt estret i que hi ha molts problemes amb els 
cotxes i els vianants si coincideixen, i que si no es dóna una solució, passarà alguna 

. Explica que pel matí, en el pàrquing de la 
Quintana la Policia estava inspeccionant un cotxe, fent fotos, mirant per sota dels 
altres cotxes, i després han vingut dos cotxes dels Mossos. Pregunta què ha passat. 

Carlos que si no sap què ha passat, hauria de saber-ho.  

Quant al tema de VISERMA/EFIAL, pregunta a l’alcalde si és que 
hi ha problemes amb les peticions que es van fer perquè es tornés a fer la següent 

n fer unes peticions per poder dur a terme una 
inspecció, una informació, i no s’ha sabut res, i que ja fa dos o tres mesos. Diu que 
si no es porten a terme aquestes peticions, ella no veu com es podran saber les 

egunta quant li ha costat a l’ajuntament que 
hagi anat l’alcalde al poble francès, amb qui estan agermanats, el cap de setmana. 

diu que gratis no surt, perquè son sis hores de trajecte i encara no es poden 
€. Quant al menjar, diu que se 

l’han pagat ells, a banda de les invitacions que fan els de Joyeuse a dinar, sopar i esmorzar. 
Explica que han estat a casa d’una família meravellosa amb una macrocasa impressionant. 
Diu que el detall de la despesa general, si la vol la tindrà, perquè en aquests trenta anys 

ells fan un present a 
Vilassar, que és un quadre, curiós de veure. Diu que té a veure amb el metall i el mirall. 
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El Sr. Carlos diu que li està preguntant a l’inspector, i diu que si no li ha dit res, és q
era res massa greu, però demana dos minuts per respondre

 

L’ alcalde diu que quant a EFIAL, no hi ha cap problema, que no s’ha convocat aquestes 
persones formalment, que és el que es compromet a fer, però que no hi ha cap problema 
per convocar-los. Diu que si aquestes persones decidissin no venir, llavors s’hauria de 
veure què es fa, però que no hi ha cap inconvenient en aquest sentit, i desitja poder
aviat i resoldre-ho. 

 

El Sr. Morales explica que el tema del carrer Font de la Teula és un
pavimentat amb plataforma única, senyalitzat com a prioritat vianants, i que és estret i que 
té difícil solució. Diu que s’emmarca en un context, que és casc antic de Vilassar de Dalt, 
on hi ha poques alternatives per connectar el que és e
Barberà, piscina, poliesportiu, etcètera. Diu que les solucions possibles són tallar
trànsit, cosa que es podria fer, però que té altres conseqüències, o que tothom respecti les 
senyals de trànsit, i que si es va a la 
vianants, creu que no ha de passar res. Explica que malauradament poden passar coses, i 
s’alegra que no sigui res greu, i la situació és la que és. Diu que és molt fàcil dir que se 
solucioni, però que si no hi ha garanties per garantir la mobilitat fluida en aquella zona, i 
no es pot ampliar el carrer perquè és estret, és difícil. 

 

La Sra. Martín-Moreno puntualitza que no està demanant que s’ampliï, i que es pot pujar 
per la riera. Creu que no passe
que no va passar res. Diu que si el cotxe hagués anat ràpid, ara mateix estarien parlant 
d’una altra cosa. Diu que encara es posi prioritat vianants, si ja s’està dintre no caben els 
dos, i que a la piscina o a Marqués de Barberà es pot arribar per la riera, i que s’hi pot anar 
per allà. Creu que passen molts pocs cotxes per aquell carrer, i que no es pot dir que la 
zona es queda sense res. Diu a l’alcalde que fa temps que es va demanar la conv
la comissió. 

 

L’ alcalde li contesta que ja li ha dit que no hi ha cap problema, que es convocarà. 
Puntualitza que VISERMA/EFIAL, no. 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que no, perquè les factures que tenen ells, estan pagades des de 
VISERMA  a una persona per haver anat a una junta 12.000 euros, i que no es pot dir que 
és mentida. Que això es va demanar fa temps i no s’ha fet. Demana quan es convocarà.

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

diu que li està preguntant a l’inspector, i diu que si no li ha dit res, és q
era res massa greu, però demana dos minuts per respondre-li.  

diu que quant a EFIAL, no hi ha cap problema, que no s’ha convocat aquestes 
persones formalment, que és el que es compromet a fer, però que no hi ha cap problema 

s. Diu que si aquestes persones decidissin no venir, llavors s’hauria de 
veure què es fa, però que no hi ha cap inconvenient en aquest sentit, i desitja poder

explica que el tema del carrer Font de la Teula és un
pavimentat amb plataforma única, senyalitzat com a prioritat vianants, i que és estret i que 
té difícil solució. Diu que s’emmarca en un context, que és casc antic de Vilassar de Dalt, 
on hi ha poques alternatives per connectar el que és el centre amb la zona Marqués de 
Barberà, piscina, poliesportiu, etcètera. Diu que les solucions possibles són tallar
trànsit, cosa que es podria fer, però que té altres conseqüències, o que tothom respecti les 
senyals de trànsit, i que si es va a la velocitat adequada i es respecta que la prioritat és dels 
vianants, creu que no ha de passar res. Explica que malauradament poden passar coses, i 
s’alegra que no sigui res greu, i la situació és la que és. Diu que és molt fàcil dir que se 

ue si no hi ha garanties per garantir la mobilitat fluida en aquella zona, i 
no es pot ampliar el carrer perquè és estret, és difícil.  

puntualitza que no està demanant que s’ampliï, i que es pot pujar 
per la riera. Creu que no passen tants cotxes, i que el cotxe no anava tan ràpid i és per això 
que no va passar res. Diu que si el cotxe hagués anat ràpid, ara mateix estarien parlant 
d’una altra cosa. Diu que encara es posi prioritat vianants, si ja s’està dintre no caben els 

e a la piscina o a Marqués de Barberà es pot arribar per la riera, i que s’hi pot anar 
per allà. Creu que passen molts pocs cotxes per aquell carrer, i que no es pot dir que la 
zona es queda sense res. Diu a l’alcalde que fa temps que es va demanar la conv

li contesta que ja li ha dit que no hi ha cap problema, que es convocarà. 
Puntualitza que VISERMA/EFIAL, no.  

diu que no, perquè les factures que tenen ells, estan pagades des de 
sona per haver anat a una junta 12.000 euros, i que no es pot dir que 

és mentida. Que això es va demanar fa temps i no s’ha fet. Demana quan es convocarà.
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diu que li està preguntant a l’inspector, i diu que si no li ha dit res, és que no 

diu que quant a EFIAL, no hi ha cap problema, que no s’ha convocat aquestes 
persones formalment, que és el que es compromet a fer, però que no hi ha cap problema 

s. Diu que si aquestes persones decidissin no venir, llavors s’hauria de 
veure què es fa, però que no hi ha cap inconvenient en aquest sentit, i desitja poder-ho fer 

explica que el tema del carrer Font de la Teula és un carrer que està 
pavimentat amb plataforma única, senyalitzat com a prioritat vianants, i que és estret i que 
té difícil solució. Diu que s’emmarca en un context, que és casc antic de Vilassar de Dalt, 

l centre amb la zona Marqués de 
Barberà, piscina, poliesportiu, etcètera. Diu que les solucions possibles són tallar-ho al 
trànsit, cosa que es podria fer, però que té altres conseqüències, o que tothom respecti les 

velocitat adequada i es respecta que la prioritat és dels 
vianants, creu que no ha de passar res. Explica que malauradament poden passar coses, i 
s’alegra que no sigui res greu, i la situació és la que és. Diu que és molt fàcil dir que se 

ue si no hi ha garanties per garantir la mobilitat fluida en aquella zona, i 

puntualitza que no està demanant que s’ampliï, i que es pot pujar 
n tants cotxes, i que el cotxe no anava tan ràpid i és per això 

que no va passar res. Diu que si el cotxe hagués anat ràpid, ara mateix estarien parlant 
d’una altra cosa. Diu que encara es posi prioritat vianants, si ja s’està dintre no caben els 

e a la piscina o a Marqués de Barberà es pot arribar per la riera, i que s’hi pot anar 
per allà. Creu que passen molts pocs cotxes per aquell carrer, i que no es pot dir que la 
zona es queda sense res. Diu a l’alcalde que fa temps que es va demanar la convocatòria de 

li contesta que ja li ha dit que no hi ha cap problema, que es convocarà. 

diu que no, perquè les factures que tenen ells, estan pagades des de 
sona per haver anat a una junta 12.000 euros, i que no es pot dir que 

és mentida. Que això es va demanar fa temps i no s’ha fet. Demana quan es convocarà. 
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L’  alcalde diu que la bronca l’hi hauria d’haver fet al principi com a tècnica d’oposició. 
Diu que ja li ha dit que no hi haurà cap mena de problema.

 

La Sra. Martín-Moreno li diu a l’alcalde que després li doni unes classes, i que les coses 
són així. 

 

L’ alcalde reitera que no hi haurà inconvenient, i que es fa responsable de no haver
convocat.  

 

La Sra. Martín-Moreno reitera que s’havia d’haver convocat, es va posar data perquè 
s’havien de convocar, i encara no estan convocats. 

Diu al regidor de la Policia que no és normal  que no s’hagi assabentat d’això i que ells sí. 
Li diu que s’ha d’assabentar
Explica que si la Policia fa unes fotos a un cotxe, mira a sota i ha de trucar els Mossos, allò 
normal seria que ell s’assabentés abans que ho sàpiga l’oposició, i que no li estranya que 
vagin les coses com van.  

 

El Sr. Carlos pregunta a la senyora Martín
perquè els han trucat o perquè passaven per allà.

 

La Sra. Martín-Moreno diu que eren dos cotxes, i que els han trucat perquè han trigat deu 
minuts a arribar. Reitera que eren dos cotxes dels Mossos.

 

El Sr. Carlos diu que ara li ho dirà, que l’inspector ho està preguntant. 

 

El Sr. Morales diu que li agradaria fer per a vianants aquell carrer, i que si poden arribar a 
un acord, ja que ha fet la prop
convivència i la conflictivitat d’interessos a nivell de mobilitat, els clubs del poliesportiu, 
el veïnat del nord, es pot parlar. 

 
La Sra. Bosch en nom del PSC formula els precs següents:
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diu que la bronca l’hi hauria d’haver fet al principi com a tècnica d’oposició. 
ja li ha dit que no hi haurà cap mena de problema. 

li diu a l’alcalde que després li doni unes classes, i que les coses 

reitera que no hi haurà inconvenient, i que es fa responsable de no haver

reitera que s’havia d’haver convocat, es va posar data perquè 
s’havien de convocar, i encara no estan convocats.  

Diu al regidor de la Policia que no és normal  que no s’hagi assabentat d’això i que ells sí. 
Li diu que s’ha d’assabentar de tot el que passa al poble abans que s’assabenti l’oposició. 
Explica que si la Policia fa unes fotos a un cotxe, mira a sota i ha de trucar els Mossos, allò 
normal seria que ell s’assabentés abans que ho sàpiga l’oposició, i que no li estranya que 

pregunta a la senyora Martín-Moreno si ella sap si els Mossos han vingut 
perquè els han trucat o perquè passaven per allà. 

diu que eren dos cotxes, i que els han trucat perquè han trigat deu 
a arribar. Reitera que eren dos cotxes dels Mossos. 

diu que ara li ho dirà, que l’inspector ho està preguntant.  

diu que li agradaria fer per a vianants aquell carrer, i que si poden arribar a 
un acord, ja que ha fet la proposta, però que després implica també assumir la gestió de la 
convivència i la conflictivitat d’interessos a nivell de mobilitat, els clubs del poliesportiu, 
el veïnat del nord, es pot parlar.  

en nom del PSC formula els precs següents: 
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diu que la bronca l’hi hauria d’haver fet al principi com a tècnica d’oposició. 

li diu a l’alcalde que després li doni unes classes, i que les coses 

reitera que no hi haurà inconvenient, i que es fa responsable de no haver-los 

reitera que s’havia d’haver convocat, es va posar data perquè 

Diu al regidor de la Policia que no és normal  que no s’hagi assabentat d’això i que ells sí. 
de tot el que passa al poble abans que s’assabenti l’oposició. 

Explica que si la Policia fa unes fotos a un cotxe, mira a sota i ha de trucar els Mossos, allò 
normal seria que ell s’assabentés abans que ho sàpiga l’oposició, i que no li estranya que 

Moreno si ella sap si els Mossos han vingut 

diu que eren dos cotxes, i que els han trucat perquè han trigat deu 

 

diu que li agradaria fer per a vianants aquell carrer, i que si poden arribar a 
osta, però que després implica també assumir la gestió de la 

convivència i la conflictivitat d’interessos a nivell de mobilitat, els clubs del poliesportiu, 
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1. Projecte urbanístic del carrer Clapés
als veïns afectats per el projecte de  promoció de vivendes del carrer Clapés, en la 
que es va expressar la preocupació per les condicions de carrer, que només te una 
via d’entrada i sortida amb la problemàtica de mobilitat que comportarà, que hi ha 
vivendes que es poden veure afectades i que han sol·licitat la realització d’una cata, 
i també volen saber com pensen fer la connexió al clavegueram, ja que sembla que 
no reuneix les condicions per connectar al mateix carrer.

 
2. Canvi de mobilitat. 

parada de bus del vial de Can Maians, ja vàrem comunicar que creava problemes a 
les hores punta, i demanàvem de canviar
mateix tema, i afegim que aquesta situació provoca que molts vehicles per evitar 
l’embús, facin drecera per el carrer Murillo a Pius XII, o per Anselm Clavé a Pius 
XII, amb el conseqüent increment de transit al barri Salvet, 
zona més transitada del poble. Demanen fer un estudi més rigorós a fi i efectes de 
solucionar aquesta problemàtica sorgida pel canvi de mobilitat.

 
 
El Sr. Morales diu que aprofita un dels precs pendents del Joan Alfons per dir que 
sol·licitat un informe al responsable de mobilitat, que és el cap de la Policia, pel que fa a la 
cruïlla Àngela Parera, Francesc Codina i Santa Maria, que havia d’estar per a aquest ple 
però tant bon punt estigui els ho faran arribar, encara que quedi
Diu que aquesta és una part de la solució a l’increment del trànsit al vial de Can Maians, 
que n’hi havia dues més, que es van dir en el seu moment al ple, i recorda que una és el 
trasllat o eliminació de la parada de l’autobús 
que no té prou usos com per justificar el fet d’una parada tan a prop una de l’altra, la de les 
Oliveres i la del barri del Pi, i que estan tenint problemes amb l’empresa concessionària 
perquè passi les dades, i 
Generalitat, l’empresa té pocs incentius per fer

Diu que en tot cas, ell mateix ahir va enviar un correu electrònic com a resposta a un seu 
amb diverses peticions, i que li va re
recordant les seves, com saber xifres un any després de dades d’ús de cadascuna de les 
parades, sobretot de les noves. 

Explica que l’altra qüestió és que miraran el tema de l’increment del trànsit, perquè és 
primera queixa que els arriba, i que estan en contacte amb molts veïns i veïnes. Diu que el 
sorprèn, i que en tot cas és una mala solució anar cap a Pius XII en hora punta perquè està 
tallat per les escoles, i que com a alternativa en tot cas no és gair

 

La Sra. Bosch diu literalment: “Home, voldria dir
escoles no li afecten. O bé, fins a les 9, però vull dir que la gent es busca la forma de no 
caure en aquell embús perquè es poden estar un quart d’hora per
poble. M’ho han dit els propis usuaris, i a més, és que ho veig, que passen.
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ecte urbanístic del carrer Clapés. Fa un parell de setmanes es va convocar 
als veïns afectats per el projecte de  promoció de vivendes del carrer Clapés, en la 
que es va expressar la preocupació per les condicions de carrer, que només te una 

i sortida amb la problemàtica de mobilitat que comportarà, que hi ha 
vivendes que es poden veure afectades i que han sol·licitat la realització d’una cata, 
i també volen saber com pensen fer la connexió al clavegueram, ja que sembla que 

icions per connectar al mateix carrer. 

Canvi de mobilitat. Amb relació al canvi de mobilitat efectuat, i concretament a la 
parada de bus del vial de Can Maians, ja vàrem comunicar que creava problemes a 
les hores punta, i demanàvem de canviar-la d’ubicació. Avui tornem a incidir en el 
mateix tema, i afegim que aquesta situació provoca que molts vehicles per evitar 
l’embús, facin drecera per el carrer Murillo a Pius XII, o per Anselm Clavé a Pius 
XII, amb el conseqüent increment de transit al barri Salvet, que de per si, ja és la 
zona més transitada del poble. Demanen fer un estudi més rigorós a fi i efectes de 
solucionar aquesta problemàtica sorgida pel canvi de mobilitat. 

diu que aprofita un dels precs pendents del Joan Alfons per dir que 
sol·licitat un informe al responsable de mobilitat, que és el cap de la Policia, pel que fa a la 
cruïlla Àngela Parera, Francesc Codina i Santa Maria, que havia d’estar per a aquest ple 
però tant bon punt estigui els ho faran arribar, encara que quedin unes setmanes per al ple. 
Diu que aquesta és una part de la solució a l’increment del trànsit al vial de Can Maians, 
que n’hi havia dues més, que es van dir en el seu moment al ple, i recorda que una és el 
trasllat o eliminació de la parada de l’autobús del vial de Can Maians, i que si es constata 
que no té prou usos com per justificar el fet d’una parada tan a prop una de l’altra, la de les 
Oliveres i la del barri del Pi, i que estan tenint problemes amb l’empresa concessionària 

 que encara que és la seva obligació, la concessió la posa la 
Generalitat, l’empresa té pocs incentius per fer-los massa cas.  

Diu que en tot cas, ell mateix ahir va enviar un correu electrònic com a resposta a un seu 
amb diverses peticions, i que li va respondre atenent les seves peticions però també 
recordant les seves, com saber xifres un any després de dades d’ús de cadascuna de les 
parades, sobretot de les noves.  

Explica que l’altra qüestió és que miraran el tema de l’increment del trànsit, perquè és 
primera queixa que els arriba, i que estan en contacte amb molts veïns i veïnes. Diu que el 
sorprèn, i que en tot cas és una mala solució anar cap a Pius XII en hora punta perquè està 
tallat per les escoles, i que com a alternativa en tot cas no és gaire útil. 

diu literalment: “Home, voldria dir-li que l’embús es produeix de 7 a 8, les 
escoles no li afecten. O bé, fins a les 9, però vull dir que la gent es busca la forma de no 
caure en aquell embús perquè es poden estar un quart d’hora perfectament per sortir del 
poble. M’ho han dit els propis usuaris, i a més, és que ho veig, que passen.

48 

. Fa un parell de setmanes es va convocar 
als veïns afectats per el projecte de  promoció de vivendes del carrer Clapés, en la 
que es va expressar la preocupació per les condicions de carrer, que només te una 

i sortida amb la problemàtica de mobilitat que comportarà, que hi ha 
vivendes que es poden veure afectades i que han sol·licitat la realització d’una cata, 
i també volen saber com pensen fer la connexió al clavegueram, ja que sembla que 

Amb relació al canvi de mobilitat efectuat, i concretament a la 
parada de bus del vial de Can Maians, ja vàrem comunicar que creava problemes a 

ó. Avui tornem a incidir en el 
mateix tema, i afegim que aquesta situació provoca que molts vehicles per evitar 
l’embús, facin drecera per el carrer Murillo a Pius XII, o per Anselm Clavé a Pius 

que de per si, ja és la 
zona més transitada del poble. Demanen fer un estudi més rigorós a fi i efectes de 

diu que aprofita un dels precs pendents del Joan Alfons per dir que s’ha 
sol·licitat un informe al responsable de mobilitat, que és el cap de la Policia, pel que fa a la 
cruïlla Àngela Parera, Francesc Codina i Santa Maria, que havia d’estar per a aquest ple 

n unes setmanes per al ple. 
Diu que aquesta és una part de la solució a l’increment del trànsit al vial de Can Maians, 
que n’hi havia dues més, que es van dir en el seu moment al ple, i recorda que una és el 

del vial de Can Maians, i que si es constata 
que no té prou usos com per justificar el fet d’una parada tan a prop una de l’altra, la de les 
Oliveres i la del barri del Pi, i que estan tenint problemes amb l’empresa concessionària 

que encara que és la seva obligació, la concessió la posa la 

Diu que en tot cas, ell mateix ahir va enviar un correu electrònic com a resposta a un seu 
spondre atenent les seves peticions però també 

recordant les seves, com saber xifres un any després de dades d’ús de cadascuna de les 

Explica que l’altra qüestió és que miraran el tema de l’increment del trànsit, perquè és la 
primera queixa que els arriba, i que estan en contacte amb molts veïns i veïnes. Diu que el 
sorprèn, i que en tot cas és una mala solució anar cap a Pius XII en hora punta perquè està 

li que l’embús es produeix de 7 a 8, les 
escoles no li afecten. O bé, fins a les 9, però vull dir que la gent es busca la forma de no 

fectament per sortir del 
poble. M’ho han dit els propis usuaris, i a més, és que ho veig, que passen. 
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Per alta banda, vull dir, considerar eliminar aquesta parada, representaria que de Can 
Robinat a allà baix, a les Oliveres, no hi hauria una parada? Ens h
No sé... És veritat, aquesta me l’he passada, és veritat.”

 

El Sr. Morales diu que hi ha les targetes per a la gent gran amb mobilitat reduïda per poder 
pujar a l’autobús a Can Salvet.  Demana recordar
qüestions, però estan vigents. Diu que n’hi ha trenta usuaris des de Can Salvet que pugen 
directament per no haver de caminar més.

 

L’ alcalde explica que sobre el carrer Clapés, la setmana passada hi va haver una reunió 
amb el veïnat i amb els arq
va haver el compromís de poder precisar les informacions aquestes que tenen  a veure amb 
les canonades i amb un conjunt de mesures, i que de moment, a banda dels tempos que 
implica l’enderroc que va molt de mica en mica i cap endins, des de Mobilitat també es va 
explicant que s’hauran de seguir molt exhaustivament perquè és una zona molt cèntrica al 
poble i que pot generar problemes de mobilitat.

Diu que en qualsevol cas plantejaven que tot es 
petits trànsits de camions petits, i el temps que durarà el conjunt d’aquesta obra. La 
sensació que donava la reunió és que tal i com es va quedar, aquest conjunt d’elements 
havien d’aportar la informació necessària,
que quedava responsabilitzada una persona per part de l’empresa, l’arquitecte municipal 
per part de l’ajuntament, i amb el veïnat per a qualsevol problema que pugui sorgir al 
moment. Diu que no hi ha més incon
que sorgeixi. 

 

La Sra. Bosch diu literalment: “De fet, la problemàtica de l’entrada i sortida del carrer no 
només és durant l’obra, sinó quan la promoció ja estigui feta. Com entraran i sortiran 
aquella gent? Encara que hi hagi un pàrquing, és molt difícil entrar i sortir d’allà. És una 
dificultat real, vull dir... Llavors, els veïns seran... “

 

L’ alcalde diu que els veïns no estaven especialment neguitosos per aquest tema. Diu que hi 
haurà un pàrquing, on s’entra amb el cotxe, s’aparca el cotxe, i que la sortida serà pel 
morro del cotxe, per endavant. 

 

La Sra. Bosch diu literalment: “Ho hem entès. El que vull dir és que si entro amb cotxe, el 
del pàrquing no veurà si ve o no ve. Vull dir que això ser
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Per alta banda, vull dir, considerar eliminar aquesta parada, representaria que de Can 
Robinat a allà baix, a les Oliveres, no hi hauria una parada? Ens ho podem permetre, això? 
No sé... És veritat, aquesta me l’he passada, és veritat.” 

diu que hi ha les targetes per a la gent gran amb mobilitat reduïda per poder 
pujar a l’autobús a Can Salvet.  Demana recordar-ho perquè al final es diuen 
qüestions, però estan vigents. Diu que n’hi ha trenta usuaris des de Can Salvet que pugen 
directament per no haver de caminar més. 

explica que sobre el carrer Clapés, la setmana passada hi va haver una reunió 
amb el veïnat i amb els arquitectes, on es van exposar aquest conjunt de qüestions i on hi 
va haver el compromís de poder precisar les informacions aquestes que tenen  a veure amb 
les canonades i amb un conjunt de mesures, i que de moment, a banda dels tempos que 

que va molt de mica en mica i cap endins, des de Mobilitat també es va 
explicant que s’hauran de seguir molt exhaustivament perquè és una zona molt cèntrica al 
poble i que pot generar problemes de mobilitat. 

Diu que en qualsevol cas plantejaven que tot es farà a partir de poc camió gros sinó de 
petits trànsits de camions petits, i el temps que durarà el conjunt d’aquesta obra. La 
sensació que donava la reunió és que tal i com es va quedar, aquest conjunt d’elements 
havien d’aportar la informació necessària, quan es facin aquestes inspeccions tècniques, 
que quedava responsabilitzada una persona per part de l’empresa, l’arquitecte municipal 
per part de l’ajuntament, i amb el veïnat per a qualsevol problema que pugui sorgir al 
moment. Diu que no hi ha més inconvenient, però que si n’hi ha s’anirà solucionant a còpia 

diu literalment: “De fet, la problemàtica de l’entrada i sortida del carrer no 
només és durant l’obra, sinó quan la promoció ja estigui feta. Com entraran i sortiran 

lla gent? Encara que hi hagi un pàrquing, és molt difícil entrar i sortir d’allà. És una 
dificultat real, vull dir... Llavors, els veïns seran... “ 

diu que els veïns no estaven especialment neguitosos per aquest tema. Diu que hi 
g, on s’entra amb el cotxe, s’aparca el cotxe, i que la sortida serà pel 

morro del cotxe, per endavant.  

diu literalment: “Ho hem entès. El que vull dir és que si entro amb cotxe, el 
del pàrquing no veurà si ve o no ve. Vull dir que això serà un conflicte constant.”
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Per alta banda, vull dir, considerar eliminar aquesta parada, representaria que de Can 
o podem permetre, això? 

diu que hi ha les targetes per a la gent gran amb mobilitat reduïda per poder 
ho perquè al final es diuen diverses 

qüestions, però estan vigents. Diu que n’hi ha trenta usuaris des de Can Salvet que pugen 

explica que sobre el carrer Clapés, la setmana passada hi va haver una reunió 
uitectes, on es van exposar aquest conjunt de qüestions i on hi 

va haver el compromís de poder precisar les informacions aquestes que tenen  a veure amb 
les canonades i amb un conjunt de mesures, i que de moment, a banda dels tempos que 

que va molt de mica en mica i cap endins, des de Mobilitat també es va 
explicant que s’hauran de seguir molt exhaustivament perquè és una zona molt cèntrica al 

farà a partir de poc camió gros sinó de 
petits trànsits de camions petits, i el temps que durarà el conjunt d’aquesta obra. La 
sensació que donava la reunió és que tal i com es va quedar, aquest conjunt d’elements 

quan es facin aquestes inspeccions tècniques, 
que quedava responsabilitzada una persona per part de l’empresa, l’arquitecte municipal 
per part de l’ajuntament, i amb el veïnat per a qualsevol problema que pugui sorgir al 

venient, però que si n’hi ha s’anirà solucionant a còpia 

diu literalment: “De fet, la problemàtica de l’entrada i sortida del carrer no 
només és durant l’obra, sinó quan la promoció ja estigui feta. Com entraran i sortiran 

lla gent? Encara que hi hagi un pàrquing, és molt difícil entrar i sortir d’allà. És una 

diu que els veïns no estaven especialment neguitosos per aquest tema. Diu que hi 
g, on s’entra amb el cotxe, s’aparca el cotxe, i que la sortida serà pel 

diu literalment: “Ho hem entès. El que vull dir és que si entro amb cotxe, el 
à un conflicte constant.” 
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L’ alcalde  diu que això és una hipòtesi. En principi, pot passar i pot no passar, però en 
teoria les coses es fan perquè no passin. Diu que moltes vegades amb intervencions 
d’aquestes i d’altres, s’avança un problema que potser n

 

La Sra. Bosch diu literalment: “Home, potser es pot preveure que no es produeixi aquest 
problema. Per exemple.” 

 

L’ alcalde riu i manifesta que no sap què dir
prospeccions i altres qüestions tècniques, han 
bé de recordar-li. Sobre la qüestió, diu que ja veuran com ho resolen. 

 

El Sr. Carlos diu a la senyora Martín
passat avui això, però que va passar ahir. Diu
dijous. 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que no ha sigut al mercat, que ha sigut en el pàrquing de 
Quintana, als cotxes que estaven aparcats, que ha sigut al matí i que fins i tot li pot dir 
l’hora, que va ser a les 9 del matí, i que a les 9 i 20 minuts han arribat els Mossos, i li 
retreu que ell no s’hagi assabentat.

 

El Sr. Carlos diu que ni ell ni tota la policia ni els agents que estaven treballant. 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que estaven allà, i que hi havia persones allà. 

 

L’ alcalde  diu que a vegades vénen els Mossos aquí, intervenen i tampoc ho expliquen. 

 

La Sra. Martín-Moreno diu que primer estava la policia del poble. 

 

El Sr. alcalde  diu que ja ho aclariran. 

 
Preguntes 
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diu que això és una hipòtesi. En principi, pot passar i pot no passar, però en 
teoria les coses es fan perquè no passin. Diu que moltes vegades amb intervencions 
d’aquestes i d’altres, s’avança un problema que potser no serà.  

diu literalment: “Home, potser es pot preveure que no es produeixi aquest 

riu i manifesta que no sap què dir-li, i diu que per la part aquesta de les 
prospeccions i altres qüestions tècniques, han de portar informació en breu, i li diu que fa 

li. Sobre la qüestió, diu que ja veuran com ho resolen.  

diu a la senyora Martín-Moreno  que havia entès que ella havia dit que havia 
passat avui això, però que va passar ahir. Diu que el mercat és els dimecres i que avui és 

diu que no ha sigut al mercat, que ha sigut en el pàrquing de 
Quintana, als cotxes que estaven aparcats, que ha sigut al matí i que fins i tot li pot dir 

del matí, i que a les 9 i 20 minuts han arribat els Mossos, i li 
retreu que ell no s’hagi assabentat. 

diu que ni ell ni tota la policia ni els agents que estaven treballant. 

diu que estaven allà, i que hi havia persones allà. 

diu que a vegades vénen els Mossos aquí, intervenen i tampoc ho expliquen. 

diu que primer estava la policia del poble.  

diu que ja ho aclariran.  
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diu que això és una hipòtesi. En principi, pot passar i pot no passar, però en 
teoria les coses es fan perquè no passin. Diu que moltes vegades amb intervencions 

diu literalment: “Home, potser es pot preveure que no es produeixi aquest 

li, i diu que per la part aquesta de les 
de portar informació en breu, i li diu que fa 

Moreno  que havia entès que ella havia dit que havia 
que el mercat és els dimecres i que avui és 

diu que no ha sigut al mercat, que ha sigut en el pàrquing de 
Quintana, als cotxes que estaven aparcats, que ha sigut al matí i que fins i tot li pot dir 

del matí, i que a les 9 i 20 minuts han arribat els Mossos, i li 

diu que ni ell ni tota la policia ni els agents que estaven treballant.  

diu que estaven allà, i que hi havia persones allà.  

diu que a vegades vénen els Mossos aquí, intervenen i tampoc ho expliquen.  
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El Sr. Cusidó   en nom del PDeCAT formula les preguntes següents:
“ 
1- Fa pocs dies, vam poder veure com un ciberatac relativament senzill, posava en perill 

diferents sistemes informàtics de grans corporacions i organismes públics a tot el món. 
La raó era una manca d’actualització del software i la inclusió de correus maliciosos en 
aquests sistemes. A nivell municipal, sembla que no ens ha afectat, però com a usuaris, 
ens sobta que tot i així, a les bústies municipals ens arriba un munt de propaganda 
d’empreses d’aparells de música i sò, de festes, de companyies de teatre i festivals, de 
venda d’aparells, d’assessors de campanyes, etc... variades i de tots els gustos...Per 
això, no entenem com pot ser possible que aquestes empreses puguin introduir
sistema, ja que en cap moment els usuaris finals els hi hem facilitat cap adreça i per 
mes que exerceixis el dret a revocació, continuen apareixent. Altres ajuntaments, tot i 
que el servidor es de la Diputació, han introduït elements específics per a 
d’aquestes propagandes no acceptades, que no son correu brossa de generació 
automàtica, sinó que algú els hi ha facilitat l’accés, per la qual cosa, LA PREGUNTA 
ÉS com és que ens expliqueu com pot ser que estigui succeint aquesta situació enca
I demanem que per tal de preservar la seguretat dels sistema, s’intenti identificar i 
eliminar les propagandes innecessàries, que poden posar en risc el sistema informàtic 
municipal.  
 

2- En el donar compte del punt 5 de l’ordre del dia, referent a la S
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es fa esment que aquesta, és favorable al 
demandant contra l’Ajuntament de Vilassar i la Direcció General d’urbanisme en 
relació a la delimitació de l’àmbit de millora urbana  “Can Villa 
al·legant que la pràctica pretesa
pretendre eludir una actuació aïllada expropiatòria, prevista pel sistema 
urbanístic públic, no susceptible de ser inclòs en un àmbit d’actuació 
La qual cosa ens preocupa i molt, i per això voldríem que ens expliqueu aquí com és 
que es produeix aquest fet i que pensa fer l’equip de Govern, ja que la via expropiatòria 
pot suposar una despesa inabastable per l’erari municipal. Si a més h
deveu l’explicació de l’anul·lació del PMU del Passatge del Pi i de l’anul·lació de 
l’art.29 de la normativa del Pla d’Ordenació Municipal POUM. LA PREGUNTA ÉS 
que està passant amb el POUM que es va aprovar, que tantes sentències favorable
recauen a favor dels demandants, de fet, si repassem els darrers anys, l’Ajuntament 
quasi ha perdut tots els procediments. Demanem també que ens expliqueu perquè s’han 
produït aquestes situacions, que comporta pel sectors afectats i quina repercussió te 
l’àmbit general del sectors i les responsabilitats municipals al respecte. Dona la 
impressió que les decisions municipals del POUM, siguin al marge de la Llei i això ens 
preocupa, per tot el que va sortint i també pel que fa al que vàreu acordar de Can 
Maians, que tenia que reportar molts diners per passar d’agrícola a urbà (uns 8 milions 
d’euros), i al final es va fer sense ni un euro, almenys que nosaltres sapiguem. 
 

3- En aquesta línea d’actuacions municipals, recordar que tots aquests casos urbanístics
els està portant un assessor extern que fa molts anys que està aquí, i que el Regidor 
d’Hisenda quan estava a l’oposició, no es cansava de criticar i demanar el seu 
cessament, però que ara, que està a la poltrona, el manté a capa i espasa, tot i que pel 
que sembla guanya ben pocs casos, i a més entenem que té una contractació que no és 
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en nom del PDeCAT formula les preguntes següents: 

Fa pocs dies, vam poder veure com un ciberatac relativament senzill, posava en perill 
diferents sistemes informàtics de grans corporacions i organismes públics a tot el món. 

era una manca d’actualització del software i la inclusió de correus maliciosos en 
aquests sistemes. A nivell municipal, sembla que no ens ha afectat, però com a usuaris, 
ens sobta que tot i així, a les bústies municipals ens arriba un munt de propaganda 
’empreses d’aparells de música i sò, de festes, de companyies de teatre i festivals, de 

venda d’aparells, d’assessors de campanyes, etc... variades i de tots els gustos...Per 
això, no entenem com pot ser possible que aquestes empreses puguin introduir
sistema, ja que en cap moment els usuaris finals els hi hem facilitat cap adreça i per 
mes que exerceixis el dret a revocació, continuen apareixent. Altres ajuntaments, tot i 
que el servidor es de la Diputació, han introduït elements específics per a 
d’aquestes propagandes no acceptades, que no son correu brossa de generació 
automàtica, sinó que algú els hi ha facilitat l’accés, per la qual cosa, LA PREGUNTA 
ÉS com és que ens expliqueu com pot ser que estigui succeint aquesta situació enca
I demanem que per tal de preservar la seguretat dels sistema, s’intenti identificar i 
eliminar les propagandes innecessàries, que poden posar en risc el sistema informàtic 

En el donar compte del punt 5 de l’ordre del dia, referent a la Sentencia 236/2017 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es fa esment que aquesta, és favorable al 
demandant contra l’Ajuntament de Vilassar i la Direcció General d’urbanisme en 
relació a la delimitació de l’àmbit de millora urbana  “Can Villa - C
al·legant que la pràctica pretesa, és artificial, amb frau de llei i desviació de poder al 
pretendre eludir una actuació aïllada expropiatòria, prevista pel sistema 
urbanístic públic, no susceptible de ser inclòs en un àmbit d’actuació 
La qual cosa ens preocupa i molt, i per això voldríem que ens expliqueu aquí com és 
que es produeix aquest fet i que pensa fer l’equip de Govern, ja que la via expropiatòria 
pot suposar una despesa inabastable per l’erari municipal. Si a més h
deveu l’explicació de l’anul·lació del PMU del Passatge del Pi i de l’anul·lació de 
l’art.29 de la normativa del Pla d’Ordenació Municipal POUM. LA PREGUNTA ÉS 
que està passant amb el POUM que es va aprovar, que tantes sentències favorable
recauen a favor dels demandants, de fet, si repassem els darrers anys, l’Ajuntament 
quasi ha perdut tots els procediments. Demanem també que ens expliqueu perquè s’han 
produït aquestes situacions, que comporta pel sectors afectats i quina repercussió te 
l’àmbit general del sectors i les responsabilitats municipals al respecte. Dona la 
impressió que les decisions municipals del POUM, siguin al marge de la Llei i això ens 
preocupa, per tot el que va sortint i també pel que fa al que vàreu acordar de Can 
Maians, que tenia que reportar molts diners per passar d’agrícola a urbà (uns 8 milions 
d’euros), i al final es va fer sense ni un euro, almenys que nosaltres sapiguem. 

En aquesta línea d’actuacions municipals, recordar que tots aquests casos urbanístics
els està portant un assessor extern que fa molts anys que està aquí, i que el Regidor 
d’Hisenda quan estava a l’oposició, no es cansava de criticar i demanar el seu 
cessament, però que ara, que està a la poltrona, el manté a capa i espasa, tot i que pel 
que sembla guanya ben pocs casos, i a més entenem que té una contractació que no és 
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Fa pocs dies, vam poder veure com un ciberatac relativament senzill, posava en perill 
diferents sistemes informàtics de grans corporacions i organismes públics a tot el món. 

era una manca d’actualització del software i la inclusió de correus maliciosos en 
aquests sistemes. A nivell municipal, sembla que no ens ha afectat, però com a usuaris, 
ens sobta que tot i així, a les bústies municipals ens arriba un munt de propaganda 
’empreses d’aparells de música i sò, de festes, de companyies de teatre i festivals, de 

venda d’aparells, d’assessors de campanyes, etc... variades i de tots els gustos...Per 
això, no entenem com pot ser possible que aquestes empreses puguin introduir-se en el 
sistema, ja que en cap moment els usuaris finals els hi hem facilitat cap adreça i per 
mes que exerceixis el dret a revocació, continuen apareixent. Altres ajuntaments, tot i 
que el servidor es de la Diputació, han introduït elements específics per a la protecció 
d’aquestes propagandes no acceptades, que no son correu brossa de generació 
automàtica, sinó que algú els hi ha facilitat l’accés, per la qual cosa, LA PREGUNTA 
ÉS com és que ens expliqueu com pot ser que estigui succeint aquesta situació encara... 
I demanem que per tal de preservar la seguretat dels sistema, s’intenti identificar i 
eliminar les propagandes innecessàries, que poden posar en risc el sistema informàtic 

entencia 236/2017 del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, es fa esment que aquesta, és favorable al 
demandant contra l’Ajuntament de Vilassar i la Direcció General d’urbanisme en 

Can Serra de Plaça”, 
, és artificial, amb frau de llei i desviació de poder al 

pretendre eludir una actuació aïllada expropiatòria, prevista pel sistema 
urbanístic públic, no susceptible de ser inclòs en un àmbit d’actuació en sol urbà. 
La qual cosa ens preocupa i molt, i per això voldríem que ens expliqueu aquí com és 
que es produeix aquest fet i que pensa fer l’equip de Govern, ja que la via expropiatòria 
pot suposar una despesa inabastable per l’erari municipal. Si a més hi afegim que ens 
deveu l’explicació de l’anul·lació del PMU del Passatge del Pi i de l’anul·lació de 
l’art.29 de la normativa del Pla d’Ordenació Municipal POUM. LA PREGUNTA ÉS 
que està passant amb el POUM que es va aprovar, que tantes sentències favorables 
recauen a favor dels demandants, de fet, si repassem els darrers anys, l’Ajuntament 
quasi ha perdut tots els procediments. Demanem també que ens expliqueu perquè s’han 
produït aquestes situacions, que comporta pel sectors afectats i quina repercussió te en 
l’àmbit general del sectors i les responsabilitats municipals al respecte. Dona la 
impressió que les decisions municipals del POUM, siguin al marge de la Llei i això ens 
preocupa, per tot el que va sortint i també pel que fa al que vàreu acordar de Can 
Maians, que tenia que reportar molts diners per passar d’agrícola a urbà (uns 8 milions 
d’euros), i al final es va fer sense ni un euro, almenys que nosaltres sapiguem.  

En aquesta línea d’actuacions municipals, recordar que tots aquests casos urbanístics, 
els està portant un assessor extern que fa molts anys que està aquí, i que el Regidor 
d’Hisenda quan estava a l’oposició, no es cansava de criticar i demanar el seu 
cessament, però que ara, que està a la poltrona, el manté a capa i espasa, tot i que pel 
que sembla guanya ben pocs casos, i a més entenem que té una contractació que no és 
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adequada. LA PREGUNTA ÉS si el Regidor ens pot donar explicacions convincents 
d’aquest canvi de criteri i fins quan ha de durar aquesta situació de contractació poc 
transparent.” 

 
La Sra. Llauró diu que el tema del ciberatac no els va afectar, i que les seves adreces com a 
representants públics són publiques, i que qualsevol persona que vulgui publicitar
envia.  
 
 
El Sr. Oliva diu que els tècnics de la casa opinen 
cosa de la qual no se sent responsable, sinó els grups que es van veure implicats com 
Esquerra, Convergència, etcètera, però que tot i així, els tècnics opinen Déu n’hi do amb 
dues sentències favorables només. 

Quant a la darrera, que el senyor Cusidó ha dit favorable al propietari, diu que no sap si ho 
és gaire, i que li llegirà un paràgraf que com a grup polític ja els agrada, perquè és que 
deien fa quatre dies quan es votava el tema Matagalls. Llegeix textualment
practicada, no parece el suelo litigioso idóneo a los efectos de acoger uso residencial
que és aquella retòrica dels jutges que arriben de lluny. Torna a llegir textualment: “
carencias en materia de asoleo y riesgo de avenidas.” 
estat defensant, i que per tant, aquest sector, més enllà del camí de la costa, quedi tot sense 
possibilitat d’urbanitzar, ni hi tenen cap problema. Diu que els 
preparant com resoldre aquestes dues qüestions, però que en principi era tal com estava, i 
que és el mateix que deia l’altre dia, que no es posaran a fer invents al polígon Samaranch, 
i que si algun dels propietaris ve amb una prop
deixaran com està. 

Diu que suposa tot això del tema de la poltrona es refereix a l’assessor jurídic, perquè diu 
que no ho ha acabat d’entendre, i que l’assessor jurídic és un dels que hi ha previstos per al 
2018 d’intentar passar-ho a gestió directa, que no hi ha. Però que això implica un curs 
complex, etcètera, i que per tant, està sobre la taula amb massa altres temes, i només en 
veure la cara del secretari ja s’entén tot. Reitera que és un tema que es pensa reor
d’aquesta manera. 

 

La Sra. Álvarez  en nom de la CUP formula les preguntes següents:

 

1. Judici policia municipal
policia municipal per l’agressió a un menor, i les mesures que prendria 
l’ajuntament, i ens vau dir que un cop sortís la sentència, com a ajuntament es 
miraria quines mesures es prendrien amb aquest policia. Diu que ja ha sortit la 
sentència, i que els agradaria saber si com a ajuntament es prendrà alguna mesura o 
no. 
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adequada. LA PREGUNTA ÉS si el Regidor ens pot donar explicacions convincents 
d’aquest canvi de criteri i fins quan ha de durar aquesta situació de contractació poc 

diu que el tema del ciberatac no els va afectar, i que les seves adreces com a 
representants públics són publiques, i que qualsevol persona que vulgui publicitar

diu que els tècnics de la casa opinen que el POUM ha sortit bastant bé lliurat, 
cosa de la qual no se sent responsable, sinó els grups que es van veure implicats com 
Esquerra, Convergència, etcètera, però que tot i així, els tècnics opinen Déu n’hi do amb 
dues sentències favorables només.  

nt a la darrera, que el senyor Cusidó ha dit favorable al propietari, diu que no sap si ho 
és gaire, i que li llegirà un paràgraf que com a grup polític ja els agrada, perquè és que 
deien fa quatre dies quan es votava el tema Matagalls. Llegeix textualment
practicada, no parece el suelo litigioso idóneo a los efectos de acoger uso residencial
que és aquella retòrica dels jutges que arriben de lluny. Torna a llegir textualment: “
carencias en materia de asoleo y riesgo de avenidas.” Diu que això és el que alguns han 
estat defensant, i que per tant, aquest sector, més enllà del camí de la costa, quedi tot sense 
possibilitat d’urbanitzar, ni hi tenen cap problema. Diu que els secretaris tècnics estan 
preparant com resoldre aquestes dues qüestions, però que en principi era tal com estava, i 
que és el mateix que deia l’altre dia, que no es posaran a fer invents al polígon Samaranch, 
i que si algun dels propietaris ve amb una proposta, s’estudiarà, però que en principi ho 

Diu que suposa tot això del tema de la poltrona es refereix a l’assessor jurídic, perquè diu 
que no ho ha acabat d’entendre, i que l’assessor jurídic és un dels que hi ha previstos per al 

ho a gestió directa, que no hi ha. Però que això implica un curs 
complex, etcètera, i que per tant, està sobre la taula amb massa altres temes, i només en 
veure la cara del secretari ja s’entén tot. Reitera que és un tema que es pensa reor

en nom de la CUP formula les preguntes següents: 

Judici policia municipal. Diu que al ple de gener es va preguntar si va a judici un 
policia municipal per l’agressió a un menor, i les mesures que prendria 
l’ajuntament, i ens vau dir que un cop sortís la sentència, com a ajuntament es 
miraria quines mesures es prendrien amb aquest policia. Diu que ja ha sortit la 
sentència, i que els agradaria saber si com a ajuntament es prendrà alguna mesura o 
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adequada. LA PREGUNTA ÉS si el Regidor ens pot donar explicacions convincents 
d’aquest canvi de criteri i fins quan ha de durar aquesta situació de contractació poc 

diu que el tema del ciberatac no els va afectar, i que les seves adreces com a 
representants públics són publiques, i que qualsevol persona que vulgui publicitar-se se les 

que el POUM ha sortit bastant bé lliurat, 
cosa de la qual no se sent responsable, sinó els grups que es van veure implicats com 
Esquerra, Convergència, etcètera, però que tot i així, els tècnics opinen Déu n’hi do amb 

nt a la darrera, que el senyor Cusidó ha dit favorable al propietari, diu que no sap si ho 
és gaire, i que li llegirà un paràgraf que com a grup polític ja els agrada, perquè és que 
deien fa quatre dies quan es votava el tema Matagalls. Llegeix textualment: “De la pericia 
practicada, no parece el suelo litigioso idóneo a los efectos de acoger uso residencial.”  Diu 
que és aquella retòrica dels jutges que arriben de lluny. Torna a llegir textualment: “Graves 

Diu que això és el que alguns han 
estat defensant, i que per tant, aquest sector, més enllà del camí de la costa, quedi tot sense 

secretaris tècnics estan 
preparant com resoldre aquestes dues qüestions, però que en principi era tal com estava, i 
que és el mateix que deia l’altre dia, que no es posaran a fer invents al polígon Samaranch, 

osta, s’estudiarà, però que en principi ho 

Diu que suposa tot això del tema de la poltrona es refereix a l’assessor jurídic, perquè diu 
que no ho ha acabat d’entendre, i que l’assessor jurídic és un dels que hi ha previstos per al 

ho a gestió directa, que no hi ha. Però que això implica un curs 
complex, etcètera, i que per tant, està sobre la taula amb massa altres temes, i només en 
veure la cara del secretari ja s’entén tot. Reitera que és un tema que es pensa reorientar 

. Diu que al ple de gener es va preguntar si va a judici un 
policia municipal per l’agressió a un menor, i les mesures que prendria 
l’ajuntament, i ens vau dir que un cop sortís la sentència, com a ajuntament es 
miraria quines mesures es prendrien amb aquest policia. Diu que ja ha sortit la 
sentència, i que els agradaria saber si com a ajuntament es prendrà alguna mesura o 
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2. Judici inspector. Diu també que fa temps que estan demanant una reunió pel tema 
de l’inspector i el judici que hi va haver, i volen saber si es pot fer la reunió per 
explicar-ho o se’ls envia la documentació, perquè ja fa dies que va passar. 
 

3. Notificacions de la 
Policia als cotxes sigui en castellà, perquè entén que qualsevol notificació que surti 
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt hauria de ser en català, i creu que no han de 
deixar cartells informatius 

 

El Sr. Carlos diu que respecte a l’agressió, l’expedient està obert. 

 

El secretari municipal diu que per un principi de prudència i el propi àmbit de protecció de 
l’agent, creu que el més prudent és que aquest assu
cas en un àmbit més reduït es pot informar. 

 

La Sra. Álvarez diu que no està dient que s’expliqui el judici ni com ha anat, sinó si com a 
ajuntament, quan hi hagi casos d’aquests, es prendran mesures amb aquestes 
en pren o no en pren. Diu que a més ha sortit als mitjans de comunicació i ha sigut notícia 
aquest cas.  

 

El secretari municipal diu que les sentències són públiques, però que l’expedient no.

 

La Sra. Álvarez diu que l’expedient no l’ha demana
alguna mesura. 

 

El Sr. Carlos diu que sí que prendrà alguna mesura, i que ja li ho explicarà. Quant al tema 
de l’inspector, quan l’alcalde digui la faran. I respecte a les notificacions, ells també han 
trobat i han demanat que es facin en català. Diu que n’hi ha de dos tipus, que tenen la sort 
de ser bilingues en aquest país de moment. Diu que s’ha demanat que es facin en català. 

 

L’ alcalde diu que hi havia el tema del reglament de la Policia, i creu que cal aprofita
fer-lo també, s’ha de fer i convocar aviat, i que la prèvia sigui parlar de la situació en 
general, perquè creu que val la pena que es faci una posada al dia del conjunt del servei de 
Policia. Diu que ha sortit en diverses ocasions al ple, es veu que
i no només d’un govern. Diu que si tenen bona o no tan bona relació amb el servei, creu 
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. Diu també que fa temps que estan demanant una reunió pel tema 
de l’inspector i el judici que hi va haver, i volen saber si es pot fer la reunió per 

ho o se’ls envia la documentació, perquè ja fa dies que va passar. 

Notificacions de la policia. Pregunta si és normal que les notificacions de la 
Policia als cotxes sigui en castellà, perquè entén que qualsevol notificació que surti 
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt hauria de ser en català, i creu que no han de 
deixar cartells informatius en castellà en els cotxes del municipi.

diu que respecte a l’agressió, l’expedient està obert.  

diu que per un principi de prudència i el propi àmbit de protecció de 
l’agent, creu que el més prudent és que aquest assumpte no es debati en el ple, i que en tot 
cas en un àmbit més reduït es pot informar.  

diu que no està dient que s’expliqui el judici ni com ha anat, sinó si com a 
ajuntament, quan hi hagi casos d’aquests, es prendran mesures amb aquestes 
en pren o no en pren. Diu que a més ha sortit als mitjans de comunicació i ha sigut notícia 

diu que les sentències són públiques, però que l’expedient no.

diu que l’expedient no l’ha demanat, sinó si com a ajuntament es prendria 

diu que sí que prendrà alguna mesura, i que ja li ho explicarà. Quant al tema 
de l’inspector, quan l’alcalde digui la faran. I respecte a les notificacions, ells també han 

emanat que es facin en català. Diu que n’hi ha de dos tipus, que tenen la sort 
de ser bilingues en aquest país de moment. Diu que s’ha demanat que es facin en català. 

diu que hi havia el tema del reglament de la Policia, i creu que cal aprofita
lo també, s’ha de fer i convocar aviat, i que la prèvia sigui parlar de la situació en 

general, perquè creu que val la pena que es faci una posada al dia del conjunt del servei de 
Policia. Diu que ha sortit en diverses ocasions al ple, es veu que és una qüestió d’institució 
i no només d’un govern. Diu que si tenen bona o no tan bona relació amb el servei, creu 

53 

. Diu també que fa temps que estan demanant una reunió pel tema 
de l’inspector i el judici que hi va haver, i volen saber si es pot fer la reunió per 

ho o se’ls envia la documentació, perquè ja fa dies que va passar.  

. Pregunta si és normal que les notificacions de la 
Policia als cotxes sigui en castellà, perquè entén que qualsevol notificació que surti 
de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt hauria de ser en català, i creu que no han de 

en castellà en els cotxes del municipi. 

diu que per un principi de prudència i el propi àmbit de protecció de 
mpte no es debati en el ple, i que en tot 

diu que no està dient que s’expliqui el judici ni com ha anat, sinó si com a 
ajuntament, quan hi hagi casos d’aquests, es prendran mesures amb aquestes persones, si 
en pren o no en pren. Diu que a més ha sortit als mitjans de comunicació i ha sigut notícia 

diu que les sentències són públiques, però que l’expedient no. 

t, sinó si com a ajuntament es prendria 

diu que sí que prendrà alguna mesura, i que ja li ho explicarà. Quant al tema 
de l’inspector, quan l’alcalde digui la faran. I respecte a les notificacions, ells també han 

emanat que es facin en català. Diu que n’hi ha de dos tipus, que tenen la sort 
de ser bilingues en aquest país de moment. Diu que s’ha demanat que es facin en català.  

diu que hi havia el tema del reglament de la Policia, i creu que cal aprofitar per 
lo també, s’ha de fer i convocar aviat, i que la prèvia sigui parlar de la situació en 

general, perquè creu que val la pena que es faci una posada al dia del conjunt del servei de 
és una qüestió d’institució 

i no només d’un govern. Diu que si tenen bona o no tan bona relació amb el servei, creu 
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que tenen una relació adequada amb el servei, i que el que han de fer és gestionar bé els 
serveis i els diners públics, que indica sostenir
parlin. Per tant, prenen el compromís. Diu que tenen quatre compromisos de convocatòria, 
i que per tant, els han de complir. Els proposa per la setmana que ve perquè en tinguin 
temps.  

 

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

Ajuntament de Vilassar de Dalt 

que tenen una relació adequada amb el servei, i que el que han de fer és gestionar bé els 
serveis i els diners públics, que indica sostenir bé aquests serveis, i que val la pena que en 
parlin. Per tant, prenen el compromís. Diu que tenen quatre compromisos de convocatòria, 
i que per tant, els han de complir. Els proposa per la setmana que ve perquè en tinguin 

actar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secret

Vist i plau, 
[Firma02-01] 
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que tenen una relació adequada amb el servei, i que el que han de fer és gestionar bé els 
bé aquests serveis, i que val la pena que en 

parlin. Per tant, prenen el compromís. Diu que tenen quatre compromisos de convocatòria, 
i que per tant, els han de complir. Els proposa per la setmana que ve perquè en tinguin 

actar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, n’estenc 


