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ACTA DE SESSIÓ: PLE MUNICIPAL 

 

REF.: 6/2019 

 

Identificació de la sessió 

Caràcter: ORDINÀRIA. 

Data:  25 d´abril de 2019. 

Hora:  de les 20:00h. a les 21:14 h. 

Lloc:  a la sala de Plens de l'Ajuntament. 

 

Hi assisteixen 

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

 

Secretari 

Eduard Lluzar López de Briñas 

  

Ordre del dia 

1.- Aprovació de les actes de les sessions ordinàries  de  18 de desembre de 2018 i de 28 de 
març de 2019  i de la sessió extraordinària de 3 d'abril de 2019. 

2.- Aprovació de l’Ordenança d’ús dels horts de titularitat municipal de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt. 

3.- Suport a la moció aprovada per l’Ajuntament de Premià de Mar per a la implementació 
de la T-Mobilitat i sol•licitud d’integració provisional de Vilassar de Dalt a la zona 1 de 
l’ATM. 
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4.- Donar-se per assabentats dels informes de morositat de l’Ajuntament, l’OA del Museu 
Arxiu Municipal, de la societat de capital íntegrament municipal Viserma, Serveis i 
Manteniments, SLU i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La Massa corresponent al 
quart trimestre de 2018. 

5.- Donar-se per assabentats de l’informe d’Intervenció 019/2019, de 31 de gener, relatiu al 
seguiment del Pla d’Ajustament 2012-2022. 

6.- Donar-se per informats de la liquidació del pressupost de l’organisme Autònom del 
Museu-Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, relativa a l’exercici de 2018, aprovat per 
Decret del president de l’OA número 2019MUSE000004, d’1 de març de 2019. 

7.- Donar-se per informats de la liquidació del pressupost del Consorci del Centre Teatral i 
Cultural la Massa, relativa a l’exercici de 2018, aprovat per Decret del president del 
Consorci número 2019TEAT000010, de 4 de març de 2019 

8.- Donar-se per informats de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament, relativa a 
l’exercici de 2018, aprovat per Decret d’Alcaldia número 2019AJUN000467, de 28 de març 
de 2019. 

9.- Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

10.- Precs i preguntes. 

 

Desenvolupament de la sessió 

1.-Aprovació de les actes de laes sessions ordinàries  de  18 de desembre de 2018 i 
de 28 de març de 2019. i de la sessió extraordinària de 3 d'abril de 2019. 

 

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 18 de desembre té l’esmena següent: 

- A la pàgina 53, a la tercera línea de dalt, hi ha una frase repetida que s’ha de 
suprimir: “i contestaré fil per randa”. 

Referent a l’acta de 28 de març diu que té l’esmena següent: 

- A la pàgina 12, al setè paràgraf, on comença “referent a Viserma”, a la següent 
línea posa “foprem” i ha de dir “formen”. 

- A la pàgina 35, en el tercer paràgraf diu que falta afegir, en referència a l’assessor 
jurídic, que la Sra. Llauró va dir que s’havia parlat amb ell i que se li havia 
notificat. 

 

A continuació l’alcalde sotmet les tres actes a aprovació i s’aproven per unanimitat. 
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2.-Aprovació de l’Ordenança d’ús dels horts de titularitat municipal de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 

 

Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord 
en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord. 

 

L’alcalde puntualitza que aquesta moció es presenta en nom de la Comissió d’estudi de 
l’Horta Comunitària, en la que hi havia tots els grups representats, a banda de persones 
que han estat vinculades a aquest projecte. Afegeix que  s’ha estat treballant en aquesta 
comissió i en altres àmbits més de caràcter assembleari i fins arribar a aquesta proposta 
abans d’acabar el mandat, que és el compromís que hi havia. 

 

El Sr. Oliva manifesta que intervé com a president del grup d’estudi, el qual ha treballat 
amb consens, amb bon clima i diu que ha sigut un treball llarg, farragós, especialment la 
última part, quan els canvis en l’assessorament jurídic de l’ajuntament canviaven  els 
criteris en la forma que s’havia d’enfocar el tema, cosa que ha fet que s’hagi allargat uns 
mesos més del previst inicialment. 

Afegeix que finalment hi ha una proposta amb tots els informe favorables. 

Explica que al novembre de 2016, es va aprovar en sessió plenària la memòria 
d’actuació i la constitució de la comissió especial d’estudi per la redacció de 
l’avantprojecte. Afegeix que l’avantprojecte d’Horta comunitària, social i jardineria 
pública , es va aprovar al maig de 2017 i a partir d’aquell moment es va iniciar un 
procés de participació ciutadana, el qual va donar un bon resultat i es va formar una 
assemblea de futurs usuaris, que van elaborar els estatuts de l’entitat, amb un reglament 
intern, La Badoquera, que funciona en règim assembleari i que ha creat una activitat que 
ja està consolidada i que és espectacular com va evolucionant i els diferents tipus 
d’hortes que s’hi donen en aquest moment en funció de la sensibilitat de cadascú. 

Comenta que al juliol de 2018 a la comissió especial d’estudi, es va proposar un 
redactat d’ordenança i hi van haver tota una sèrie d’informes jurídics i finalment a la 
reunió del passat 4 d’abril, es va donar el vist i plau a la proposta d’ordenança que avui 
es porta a aprovació. 

Puntualitza que aquesta ordenança té bàsicament com a funció, regular el funcionament 
intern del conjunt de l’horta, tant els aspectes comunitaris com a les parcel·les de 
cadascú, en concret els drets i obligacions dels titulars d’ús privatiu, així com el règim 
de selecció, adjudicació i formalització dels títols d’us privatiu. Afegeix que , així 
mateix, es consolida com a règim de funcionament i seguiment del servei des de 
l’Ajuntament, la comissió de seguiment que és el grup d’estudi que ha estat funcionant, 
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que es converteix en la comissió de seguiment i per tant continuarà amb la participació 
de tots els grups. 

 

El Sr. Garrigós diu que la majoria de grups municipals, en els seus programes, tenien la 
creació d’uns horts comunitaris i durant aquest mandat, han sabut posar-se d’acord, han 
fet un procés participatiu i en la seva opinió, és un model que s’hauria de seguir en els 
projectes de poble. 

Agraeix a tothom que ha participat en aquest projecte i anuncia que votaran a favor de la 
moció. 

 

El Sr. Miralles manifesta que estan contents que es porti a aprovació el reglament del 
horts, ja que va ser un projecte, que tot i que el presentés ARA VILASSAR, 
s’impulsava també per part de la CUP i es va anar frec a frec en el moment de la 
presentació i estan molt agraïts que es reglamenti i es doni cobertura jurídica als usuaris 
i usuàries de l’espai. Agraeixen també el seu esforç per cultivar la terra i treure’n un 
profit, no només a nivell de productes, sinó també un profit social que era un dels 
objectius que plantejava la CUP en el projecte, que hi hagués aquesta part comunitària 
per fer una intervenció integral dels treball de la terra i l’esforç de la gent, perquè ningú 
es quedi endarrera, en el que significa la integració social i l’abast alimentari.  

Anuncia que votaran a favor de la moció.  

 

La Sra. Martin-Moreno, diu que votaran a favor, ja que estan d’acord amb el reglament i 
les darreres modificacions que s’han dut a terme a l’últim moment. Afegeix que els 
sembla bé que els diferents col·lectius del poble puguin fer ús d’aquests horts. 

 

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

“Estem contents d’aquest projecte, hi creiem i el veiem necessari davant la situació 
social actual i per aquest motiu com ja vàrem manifestar des del principi, els socialistes 
hi apostàvem, però també creiem que aquest és un dels projectes que més s’ha demorat 
en la seva execució, que es preveia pel 2017.   
En principi es va plantejar com un espai d’horta vinculat a serveis socials, com incentiu 
a persones a l’atur de llarga durada usuàries de serveis socials, per satisfer les 
necessitats alimentàries bàsiques de producte fresc i de producció ecològica.  
També un espai per a la gent gran, als que més enllà de passar una estona fent una 
activitat molt sovint ben coneguda, els aporta el benefici de l’exercici físic, passant una 
estona ocupats en una activitat agradable i entretinguda. 
Amb el resultat de les consultes de diferents experiències en aquest àmbit s’ha anat 
ampliant el projecte introduint l’element comunitari i l’espai per jardineria i 
compostatge municipal, a més del lloguer de parcel·les i accions de pedagogia per a les 
escoles. Així doncs ara representa un espai de relació de persones de diferents 
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generacions i situacions socials, un espai de promoció d’hàbits saludables en el consum 
d’aliments de temporada que abasta els valors de solidaritat, convivència i cooperació. 
Per tant hi estan totalment d’acord.” 
 
 

I, no sortint cap més intervenció , es procedeix a la votació de la proposta d’acord, i per 
unanimitat: 7 vots a d’Ara Vilassar, 2 del PDeCat, 2 de la CUP, 1 del PP i 1 del PSC 
s’acorda:  

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2019000030 

Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN 

 

Assumpte 

Aprovació de l’Ordenança d’ús dels horts de titularitat municipal de l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt. 

 

Relació de fets 

En sessió plenària de data 24 de novembre de 2016 es va aprovar la Memòria 
d’Actuació i la constitució de la Comissió Especial d’Estudi per a la redacció de 
l’avantprojecte de l’Ordenança dels horts comunitaris. 

Per acord de ple de data 25 de maig de 2017 es va aprovar l’avantprojecte “Horta 
comunitària, social i jardineria pública de Vilassar de Dalt, es va encarregar fer un 
procés de participació social i es va ampliar el termini per a la redacció de l’Ordenança 
de l’Horta Comunitària de Vilassar. 

A partir del mes de juliol de 2017 es va dur a terme un procés participatiu amb el suport 
de l’empresa QUORUM. 

En data 26 de juliol de 2018 es va reunir la Comissió Especial d’Estudi per tal de 
debatre i votar una proposta d’Ordenança, que en la reunió va quedar aprovada, però 
que no va ser tramitada per no disposar d’un/a secretari/ària d’habilitació nacional.  

Això no obstant, s’ha revisat ara el text per part del secretari i s’ha proposat la 
introducció d’algunes modificacions en el seu contingut. 

La Comissió Especial d’Estudi es va reunir el dia 4 d’abril de 2019 i va aprovar el text 
de l’Ordenança d’ús dels horts de titularitat municipal de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt que s’ha de presentar per a l’aprovació del Ple,  amb la introducció d’alguns canvis 
en el seu contingut. 

Per part del tècnic de Medi Ambient Sr. Josep Maria Gardell en data 11 d’abril de 2019 
s’ha emès informe favorable. 
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Per part de l’arquitecte municipal Sr. Xavier Soriano en data 11 d’abril de 2019 s’ha 
emès informe relatiu a compatibilitat urbanística. 

L’antic secretari general de l’Ajuntament també havia estat el redactor de l’ordenança. 
 

Per part del secretari municipal Sr. Eduard Lluzar en data 11 d’abril de 2019 s’ha emès 
informe. 

Segons l’informe del secretari, els informes dels SSTT que consten a l’expedient, son 
fonamentals en quan a què a les zones verdes és compatible un ús de conreu social com 
a activitat lúdica.  

 

Fonaments de dret 

- Articles 4.1.a), 22.2 d.), 49 i 70  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. 

-Article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern. 

- Els articles 53 a 71 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, del Reglament del Patrimoni 
dels Ens Locals (RPEL). 

- Els articles 93 i concordants de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de 
les Administracions Públiques (LPAP). 

- L’article 21.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (LRBRL). 

- L’article 43.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, del Reglament 
d’Organització i Funcionament dels Ens Locals (ROF). 

- Els principis generals i altres preceptes de general aplicació als procediments de les 
administracions públiques de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i de la Llei 40/2015, d’ 1 
d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic. 

 

Proposta d’acord 

Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança d’ús dels horts de titularitat municipal de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
 

Segon. Sotmetre l’aprovació inicial a informació pública i audiència, per un termini de 
trenta dies, mitjançant anunci a publicar al Butlletí Oficial de la Província, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària, 
i a l’e-tauler de la corporació, perquè es pugui examinar l’expedient i formular les 
reclamacions i suggeriments que estimin pertinents.  
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Així mateix, publicar el present acord en el Portal de la Transparència d’aquest 
ajuntament, en compliment del que preveu l’article 10.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 

Durant aquest termini, l’expedient podrà ser consultat a les oficines del Departament de 
Secretaria (Plaça  de la Vila, 1, planta primera) en dies laborables de les 9:30 fins a les 
13:30 hores. 
 

Tercer. Disposar que, en cas de no presentar-se reclamacions o suggeriments en el 
tràmit atorgat en l’apartat anterior, l’aprovació inicial de la modificació es tindrà per 
definitiva sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 
 

Quart. Facultar l’alcalde per subscriure i signar tota classe de documents relacionats 
amb aquest assumpte, per tal de  garantir l’efectivitat de l’acord.  

 

 

3.-Suport a la moció aprovada per l’Ajuntament de Premià de Mar per a la 
implementació de la T-Mobilitat i sol•licitud d’integració provisional de Vilassar 
de Dalt a la zona 1 de l’ATM. 

 

Primerament i habilitat per l’alcalde es llegeix pel secretari general la proposta d’acord 
en la seva part dispositiva, el text de la qual es reflexa íntegrament en l’acord. 

 

El Sr. Oliva diu que fa temps que està obert aquest debat al Baix Maresme. Comenta 
que és un debat important pels que són usuaris, ja que representa un cost molt 
significatiu i que amb el temps ha anat quedant sobreposat a tots. 

Explica que el problema és que una part del debat, com ja fa temps plantejava el 
portaveu del PDeCAT, sabien que alguna de les zones que gaudien de zona 1 tot i que 
estaven a una distància semblant a la de Vilassar de dalt, tenien recàrrecs tributaris que 
no convencien. 

Puntualitza que amb aquest nou enfocament que s’ha plantejat des de la Generalitat, 
creuen que es pot resoldre aquest tema de cara al futur. Explica que la tarja té mobilitat, 
que s’ha d’implementar al 2020 el pilot i 2021 posada en marxa i suposa una gran 
millora, ja que implica una tarja unipersonal, la qual es paga per la distància que es 
consumeix, segons els usos, la densitat d’ús... i per tant es poden aplicar uns altres 
descomptes. Afegeix que quan es paguen dues zones, normalment és una part del temps 
que es paga i per tant es paga un suplement. Diu que si després es fa servir més no, però 
que sí es pagaria si es tingués la T-mobilitat, com per exemple si es va a Barcelona, es 
paga una hora i mitja quan només s’hauria de pagar una hora o 50 minuts. 
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Insisteix en que la fórmula de la T-mobilitat, podria ser la solució per tota la zona 
metropolitana i pel conjunt del país, la qual integraria tot tipus de targes i seguint la 
línea que planteja Premià de mar, que transitòriament s’inclogués el Baix Maresme a la 
zona 1.  

Demana el recolzament a la proposta de Premià de Mar. 

 

El Sr. Cusidó diu que fa tres plens, el PDeCAT va plantejar com a prec buscar la 
manera de poder-se adherir a la tarifació de la zona 1 i que tot i que aquesta fòrmula és 
transitòria i no és massa l’estalvi per que va en funció de la distància recorreguda, és 
una manera d’evolucionar una mica més.  Afegeix que tot el que sigui un estalvi i un 
millor ús del transport públic, entenen que és correcte i anuncia que recolzaran la moció 
i esperen en un futur anar avançant amb el tema del transport públic que és vital pels 
usuaris i pel medi ambient fins i tot.  

Puntualitza que són moltes les avantatges del transport públic i a Vilassar hi ha 
mancances i que tot el que es pugui avançar en aquest aspecte, doncs perfecte. 

 

La Sra. Àlvarez diu que la CUP ja va comentar a la Comissió informativa que l’ideal 
seria que totes les targes integrades que es puguin utilitzar a l’autobús des de Vilassar de 
Dalt, metro ..... siguin d’una zona per què realment són moltes les persones que utilitzen 
el transport públic per anar a treballar a Barcelona cada dia. 

Diu que és una mesura provisional i que és cert que serà molt més econòmic per la gent 
que només utilitzi l’autobús per anar fins a Barcelona i després ja no podrà utilitzar ni el 
metro ni altra transport, però és una bona mesura i des de la CUP s’ha valorat i anuncia 
que s’hi sumen i que hi votaran a favor. 

Demana que es continuï lluitant per què el Baix Maresme sigui una zona que no suposi 
cap cost per formar par de l’àrea metropolitana. 

 

La Sra. Martin-Moreno diu que no va poder assitir a la comissió informativa i que  fa 
uns plens es va dir que això no s’implantaria per què faria pujar els impostos. Comenta 
que ha fet la consulta en altres ajuntament sobre la pujada d’impostos que suposaria i  
manifesta que al no haver assistit a la comissió informativa i no tenir tota la informació 
correcta, s’abstindrà. Puntualitza que sí que està a favor en el desenvolupament de la 
mobilitat i que el transport públic estigui a l’abast de tothom i que sigui el millor que 
existeixi, per què beneficia a tothom. 

 

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

“El nostre Grup està d’acord en la reducció tarifària del transport públic, especialment 
perquè incentiva la seva utilització contra el desplaçament amb vehicle privat, i això 
representa transitar cap a la descarbonització, si tenim en compte que la mobilitat 
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representa un dels sectors més contaminants, tant en emissions de gasos d’efecte 
hivernacle com de partícules a l’aire. 
Una altre mesura d’abaratiment del transport per carretera, seria el tant demanat 
alliberament del peatge de la C32, cosa que a la resta de l’Estat ja s’està produint però a 
Catalunya no hi ha interès en fer-ho, ans al contrari, cerquen noves ampliacions per 
seguir mantenint el peatge. 
 
Però també hem d’anar en compte amb el que demanem, si es demana integrar-nos a la 
1a corona,  l’ajuntament haurà d’assumir la part proporcional del deute que té l’ATM, 
xifrat en més de 500 milions d’euros. És a dir, el canvi de zona tarifària pot anar 
associat a l’assumpció de càrregues econòmiques addicionals que recauran sobre les 
espatlles dels contribuents, tant si viatgen com si no. Una altre cosa es demanar una 
reducció tarifària amb criteris de sostenibilitat del sistema, com el nou sistema de 
simplificació, la T-mobilitat que anirà en funció de les rutines de transport, els 
quilòmetres recorreguts i la freqüència d’ús. 
 
Volem fer notar que el trajecte a l’hospital de Mataró resulta discriminatori en el sentit 
que els usuaris i usuàries que el fan servir per baixar a l’estació de tren, es veuen 
obligats de pagar el trajecte sencer,  
 
Estem d’acord en la implantació del sistema de la T-Mobilitat, la unificació de preus no 
suposa que els municipis canviïn de zona i obliga als situats a la zona 2 a pagar el Tribut 
Metropolità a l'AMB com ja estan fent els de la zona 1, per tant, creiem  que no cal una 
integració provisional tal com es demana al punt segon per les conseqüències 
econòmiques que se’n pot derivar, i en cas de deixar-lo sense efecte el vot seria 
favorable.” 
 
 
El Sr. Oliva diu que evidentment amb aquesta fórmula transitòria que es proposa el que 
fa no és entrar a l’autoritat metropolitana del transport, sinó que el que es proposa és 
que la zona de Vilassar sigui considerada transitòriament com a zona 1. Puntualitza que 
això no vol dir entrar amb les càrregues extres que puguin tenir aquella zona ni assumir 
deutes històrics d’altres zones.  
 
Aclareix que la idea de fons és que el més aviat possible s’implanti la T-mobilitat, per 
que ja fa massa que dura i que transitòriament si és possible i no hi ha problemes tècnics 
s’implanti també al Baix Maresme la T-1 i això no implica cap càrrega tributària 
addicional. 
 
Pel que fa a l’alliberament dels peatges diu que en tot cas és des de Madrid que s’hauria 
de fer la transferència complerta per poder alliberar-los. 
Puntualitza que és una millora que tots els usuaris ho veurien molt bé si es pogués posar 
a la pràctica. 
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I, no sortint cap més intervenció , es procedeix a la votació de la proposta d’acord, i per 
majoria absoluta: amb 7 vots a favor  d’Ara Vilassar, 2 del PDeCat, 2 de la CUP, i 
dues abstencions 1 del PP i 1 del PSC s’acorda:  

 

 

 

REFERÈNCIA DE L’EXPEDIENT: GSEC2019000029 

 

Proposta presentada per: EQUIP DE GOVERN 

 

Assumpte 

Suport a la moció aprovada per l’Ajuntament de Premià de Mar per a la implementació 
de la T-Mobilitat i sol•licitud d’integració provisional de Vilassar de Dalt a la Zona 1 de 
l’ATM. 

 

Relació de fets 

1.- El Plenari de l’Ajuntament de Premià de Mar el dia 20 de març de 2019 va adoptar 
l’acord següent: 

“Atès que la situació geogràfica de Premià de Mar fa que l’actual Sistema Tarifari 
Integrat perjudiqui especialment les persones usuàries de Rodalies de Catalunya, 
ja que forma part, en el marc de l’actual Sistema Tarifari Integrat, de la zona 
tarifaria 2 mentre que d’altres municipis més llunyans de Barcelona es troben a la 
zona tarifaria 1. Essent una realitat que la majoria dels desplaçaments es 
produeixen des de o cap a Barcelona. 

 Atès que l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha aprovat la modificació de 
l’Ordenança Reguladora del tribut metropolità amb el propòsit de fer-lo efectiu en 
els 18 municipis que pertanyen a la corona 2 del sistema tarifari integrat. 

  
Atès que aquesta modificació respon, entre d’altres motivacions, a la voluntat per 
part de l’AMB d’integrar aquests 18 municipis en la corona 1, restant pendent 
l’acord amb l’Autoritat Metropolitana del Transport, òrgan competent en la 
zonificació i en el sistema tarifari integrat del transport públic de Catalunya. 
  
Atès que la  integració d’aquests municipis ha posat de nou en evidència la 
disfunció en el sistema actual de corones que penalitza a ciutadania resident a 
determinats municipis que des d’un criteri de temps i distància de recorregut 
genera encara més greuge. 
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Atès que són molts els municipis que de manera reiterada han exigit la redefinició 
de les zones en considerar que l’assignació a la zona no ha estat definida en base a 
criteris de mobilitat i sostenibilitat del sistema. 
  
Atès que els municipis que no formen part de l’AMB estan adherits a la AMTU 
(Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà), que treballa entre altres 
coses per assolir un finançament estable pels municipis associats per tal de que 
puguin fer front a la millora i manteniment dels transports públics. 
  
Atès que altres ajuntaments de la comarca ja han demanat l’entrada en aquesta 
zona tarifaria. 
  
Atès que l’anomenada T-Mobilitat ha de venir a resoldre aquest problema derivat 
de la zonificació, a priori amb un nova ordenació superadora de l’actual sistema 
que permetrà una definició més ajustada i lògica que l’actual, amb un mètode 
basat en el post-pagament per distància recorreguda i temps, és a dir, creant un 
nou sistema de transport que ha de permetre calcular el preu del transport públic 
de manera personalitzada en funció de les rutines de transport, els quilòmetres 
recorreguts i la freqüència d’ús. 

  

Atès que el projecte de la T-mobilitat, adjudicat el darrer trimestre del 2014, ha 
patit diversos ajornaments per la seva posada en funcionament, el darrer a finals 
de 2018, amb un nou horitzó previst pel 2019, però sense data concreta. 
  
Atès que l’empresa adjudicatària de la implantació del sistema (SocMobilitat) 
constituïda per Indra, CaixaBank, Fujitsu i Moventia està incomplint els terminis i 
ja ha estat objecte de dues sancions per part de l’ATM a causa dels retards en el 
calendari: de 99.231 euros per incompliment de les obligacions derivades de la 
manca d’inversió que ha provocat un endarreriment en l’execució del projecte i de 
20.000 euros per incompliment de determinades directrius del responsable del 
contracte del projecte T-Mobilitat. 
  
Atès que és palesa i manifesta la incapacitat de fer complir els calendaris previstos 
pel desplegament de la T-Mobilitat, d’altra banda anunciada reiteradament i 
postergada tantes altres. 
  
 
 

Acord 

  
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat la iniciar implantació tecnològica de 
la T-Mobilitat durant l’any 2019 amb el benentès que aquesta es farà efectiva el 
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2021 amb un nou sistema tarifari i de pagament que deixi enrere l’actual basat en 
zones, que a totes llums s’ha demostrat injust i discriminatori. 
  
SEGON.- Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità que fins que no 
s’activi la T-Mobilitat el nostre municipi passi a integrar-se provisionalment a la 
zona 1 del transport metropolità. 
  
TERCER.- Demanar a l’Autoritat del Transport Metropolità el calendari 
d’implantació definitiu de la T-Mobilitat, amb concreció de les diferents fases de 
desplegament i execució. 
  
QUART.- Sol·licitar a la Conselleria de Territori els estudis i informes que 
corresponguin per valorar tots els incompliments i si s’escau les sancions i la 
revisió del contracte amb l’empresa adjudicatària de la T-Mobilitat pels reiterats 
incompliments contractuals i actuar en conseqüència si aquests retards són 
constitutius de rescissió del mateix. 
  
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la resta de municipis del Baix Maresme 
que pertanyen a la zona de tarificació 2 amb la voluntat de crear un front comú 
davant la resta d'institucions per a fer valdre els presents acords. 
  
SISÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 
conseller de Territori i Sostenibilitat, a la resta de municipis del Baix Maresme, 
als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Autoritat Metropolitana 
del Transport (ATM), a l’Associació de municipis per la mobilitat i transport urbà 
(AMTU), a tots els ajuntaments dels municipis de la comarca i a les entitats 
municipalistes ACM i FMC i a l’Associació per a la Promoció del Transport 
Públic (PTP).” 

  

2.-  Tenint en compte que Vilassar de Dalt pertany a la zona de tarificació 2, seria 
convenient donar suport a la proposta de l’Ajuntament de Premià de Mar i sol·licitar, 
pels mateixos motius, que Vilassar de Dalt també quedi incorporada transitòriament a la 
zona de tarifació 1. 

 

Proposta d’acord 

 

Primer.- Donar suport a l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar per 
a la implementació de la T-Mobilitat. 

 

Segon.- Sol·licitar que el nostre municipi també passi a integrar-se provisionalment a la 
zona 1 del transport metropolità fins que no s’activi la T-Mobilitat. 
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Tercer.-  Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Premià de Mar, al conseller de 
Territori i Sostenibilitat, al Govern de la Generalitat i a l’Autoritat del Transport 
Metropolità. 

 

 

4.-Donar-se per assabentats dels informes de morositat de l’Ajuntament, l’OA del 
Museu Arxiu Municipal, de la societat de capital íntegrament municipal Viserma, 
Serveis i Manteniments, SLU i del Consorci del Centre Teatral i Cultural La 
Massa corresponent al quart trimestre de 2018. 

 

Es dona per assabentat dels informes de morositat de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, de la Societat mercantil de 
capital íntegrament municipal Viserma Serveis i Manteniments, SLU, i del Consorci del 
Centre Teatral corresponents al quart trimestre de 2018, que estan conformats amb els 
estats següents: 

- Informes de pagaments realitzats en el trimestre. 
- Informes d’interessos de demora pagats en el període. 
- Informes de factures o documents justificatius pendents de pagament a final del 

trimestre. 

 

Es dona compte de la ràtio del període mitjà de pagament a proveïdors, corresponent al 
quart trimestre de 2018. 

 

 

Identificació de l’expedient 

Expedient número: MORO2009000016 

 

Moció presentada per l’Equip de Govern 

 

Assumpte 

Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament, dels Informes de morositat corresponents al 
quart trimestre de 2018. 

Relació de fets 

Es dóna compte que per de la Tresoreria i Intervenció d’aquest Ajuntament s’ha remès 
als òrgans competents del Ministeri d’Hisenda, els informes de morositat de 
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l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu 
Municipal, de la Societat mercantil de capital íntegrament municipal Viserma Serveis i 
Manteniments, SLU, l’informe resum dels quals es transcriu literalment. 
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Proposta d’acord 

1. Donar-se per assabentat dels informes de morositat de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, de l’Organisme Autònom del Museu Arxiu Municipal, de la Societat mercantil 
de capital íntegrament municipal Viserma Serveis i Manteniments, SLU, i del 
Consorci del Centre Teatral corresponents al quart trimestre de 2018, que estan 
conformats amb els estats següents: 

- Informes de pagaments realitzats en el trimestre. 
- Informes d’interessos de demora pagats en el període. 
- Informes de factures o documents justificatius pendents de pagament a final del 

trimestre. 
 

2. Donar compte de la ràtio del període mitjà de pagament a proveïdors, corresponent al 
quart trimestre de 2018. 

 

 

5.-Donar-se per assabentats de l’informe d’Intervenció 019/2019, de 31 de gener, 
relatiu al seguiment del Pla d’Ajustament 2012-2022. 

 

Es dona per assabentat de l’Informe 019/2019 de 31 de gener, relatiu al seguiment del 
Pla d’Ajustament 2012-2022, aprovat pel Plenari d’aquest Ajuntament el 28 de març de 
2012. En el marc del mecanisme extraordinari de pagament als proveïdors, corresponent 
al quart trimestre de 2018, juntament amb tota la documentació que consta a 
l’expedient. 

 

 

Identificació de l’expedient 

Moció presentada per: EQUIP DE GOVERN 

Expedient número: GHIS2019000005 

 

Assumpte 

Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament, de l’Informe de seguiment del Pla 
d’Ajustament 2012‒2022, corresponent al quart trimestre de 2018. 

 

Relació de fets 

Es dóna compte que per part de la Intervenció General s’ha remès als òrgans competents 
del Ministeri d’Hisenda, l’Informe 019/2019 de 31 de gener, relatiu al seguiment del Pla 
d’Ajustament 2012‒2022, aprovat pel Plenari d’aquest Ajuntament el 28 de març de 
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2012, en el marc del mecanisme extraordinari de pagament als proveïdors, corresponent 
al quart trimestre de 2018, el qual, tot seguit es transcriu literalment. 
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Proposta d’acord 

Únic: 

Donar-se per assabentat de l’Informe 019/2019 de 31 de gener, relatiu al seguiment del 
Pla d’Ajustament 2012‒2022, aprovat pel Plenari d’aquest Ajuntament el 28 de març de 
2012, en el marc del mecanisme extraordinari de pagament als proveïdors, corresponent 
al quart trimestre de 2018, juntament amb tota la documentació que consta a 
l’expedient.  

 
 

6.-Donar-se per informats de la liquidació del pressupost de l’organisme Autònom 
del Museu-Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, relativa a l’exercici de 2018, 
aprovat per Decret del president de l’OA número 2019MUSE000004, d’1 de març 
de 2019. 

 

Es dona per informat de la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom del 
Museu ‒ Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, relativa a l’exercici de 2018, aprovat per 
Decret del President de l’Organisme Autònom, núm. 2019MUSE000004, del 01 de 
març de 2019, juntament amb tota la documentació que consta a l’expedient. 

 

 

 

Identificació de l’expedient 

Expedient número: GMUS2019000001 

 

Assumpte 

Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament, de la liquidació del Pressupost de 
l’Organisme Autònom del Museu ‒ Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, corresponent a 
l’exercici de 2018. 

 

Relació de fets 

Es dóna compte que per Decret del President de l’Organisme Autònom, número 
2019MUSE000004, de 01 de març de 2019, s’ha aprovat la liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, relatiu a l’exercici 2018, el qual, tot seguit es 
transcriu literalment. 
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Proposta d’acord 

 

Únic. 

Donar-se per informat de la liquidació del pressupost de l’Organisme Autònom del 
Museu ‒ Arxiu Municipal de Vilassar de Dalt, relativa a l’exercici de 2018, aprovat per 
Decret del President de l’Organisme Autònom, núm. 2019MUSE000004, del 01 de 
març de 2019, juntament amb tota la documentació que consta a l’expedient.  

 

 

7.-Donar-se per informats de la liquidació del pressupost del Consorci del Centre 
Teatral i Cultural la Massa, relativa a l’exercici de 2018, aprovat per Decret del 
president del Consorci número 2019TEAT000010, de 4 de març de 2019 

 

Es dona  per informat de la liquidació del Pressupost del Consorci del Centre Teatral i 
Cultural La Massa de Vilassar de Dalt, relativa a l’exercici de 2018, aprovat per Decret 
del President del Consorci, número 2019TEAT000010, del 04 de març de 2019, 
juntament amb tota la documentació que consta a l’expedient.  

 

 

Identificació de l’expedient 

Expedient número: GTEA2019000002 

 

Assumpte 

Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament, de la liquidació del Pressupost del Consorci 
del Centre Teatral i Cultural La Massa de Vilassar de Dalt, corresponent a l’exercici de 
2018. 

 

Relació de fets 

Es dóna compte que per Decret del President del Consorci, número 2019TEAT000010, 
de 04 de març de març de 2019, s’ha aprovat la liquidació del Pressupost del Consorci 
del Centre Teatral i Cultural La Massa de Vilassar de Dalt, relatiu a l’exercici 2018, el 
qual, tot seguit, es transcriu literalment. 
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Proposta d’acord 

Únic. 

Donar-se per informat de la liquidació del Pressupost del Consorci del Centre Teatral i 
Cultural La Massa de Vilassar de Dalt, relativa a l’exercici de 2018, aprovat per Decret 
del President del Consorci, número 2019TEAT000010, del 04 de març de 2019, 
juntament amb tota la documentació que consta a l’expedient.  

 

 

8.-Donar-se per informats de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament, relativa 
a l’exercici de 2018, aprovat per Decret d’Alcaldia número 2019AJUN000467, de 
28 de març de 2019. 

 

Es dona per informat de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, relativa a l’exercici de 2018, aprovat per Decret de l’Alcaldia número 
2019AJUN000467, de 28 de març de 2019, juntament amb tota la documentació que 
consta a l’expedient 

 

 

Identificació de l’expedient 

Expedient número: GHIS2019000016 

 

Assumpte 

Donar compte al Ple d’aquest Ajuntament, de la liquidació del Pressupost de 
l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, corresponent a l’exercici de 2018. 

 

Relació de fets 

Es dóna compte que per Decret d’Alcaldia núm. 2019AJUN000467, de 28 de març de 
2019, s’ha aprovat la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt, 
relatiu a l’exercici 2018, el qual, tot seguit es transcriu literalment. 
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Proposta d’acord 

 

Únic. 

Donar-se per informat de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt, relativa a l’exercici de 2018, aprovat per Decret de l’Alcaldia número 
2019AJUN000467, de 28 de març de 2019, juntament amb tota la documentació que 
consta a l’expedient.  

 

9.-Assabentar dels Decrets d'Alcaldia. 

 

DECRETS AJUNTAMENT MARÇ 2019 

 

2019AJUN000343  01/03/2019 2019APAD000010 Rectificació d'error en el Decret d'aprovació del 
padró de l'IBI 2019. 

2019AJUN000344  01/03/2019 2019FRES000005 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000345  01/03/2019 2019FRES000007 Ajuts per aliments 
2019AJUN000346  01/03/2019 2019FRES000017 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000347  01/03/2019 2019APAD000011 Aprovació del padró de la taxa per assistència a 

la llar d'infants municipal, febrer 2019. 
2019AJUN000348  01/03/2019 2019APAD000012 Aprovació del padró de la taxa per l'ocupació de 

terrenys d'ús públic amb llocs o parades del 
mercat setmanal. 

2019AJUN000349  04/03/2019 2019FRES000012 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000350  04/03/2019 2019FRES000010 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000351  04/03/2019 2019FRES000008 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000352  04/03/2019 2019FRES000013 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000353  04/03/2019 2019FRES000011 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000354  04/03/2019 2019GSEC000018 Delegació de la Secretaria del Consorci del 

Centre Teatral i Cultural la Massa de   Vilassar 
de Dalt 

2019AJUN000355  04/03/2019 2019FRES000009 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000356  04/03/2019 2019FRES000014 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000357  04/03/2019 2019FRES000015 Ajuts per alimentació 
2019AJUN000358  04/03/2019 2019FRES000016 Ajuts per alimentació 
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2019AJUN000359  04/03/2019 2019MATE000008 Cessió de material per Fira d'Estocs i 
Oportunitats dia 31/03/2019 a la Plaça de la 
Vila 

2019AJUN000360  04/03/2019 2019ALIQ000001 CÀRRRECS LIQUIDACIONS DESEMBRE 
2018 

2019AJUN000361  04/03/2019 2019GREC000010 Encàrrec de funcions i ampliació de jornada 
Josep Maria Gardell Laffite. 

2019AJUN000362  05/03/2019 2019APAD000013 Aprovació del padró del preu públic pels serveis 
esportius municipals Can Banús, març 2019. 

2019AJUN000363  07/03/2019 2019APAD000014 Aprovació del padró de la taxa d'assistència al 
casal de dia, febrer 2019. 

2019AJUN000364  07/03/2019 2019REBE000005 Reposició bestreta Gent Gran C38 
2019AJUN000365  07/03/2019 2019GREC000027 Adscripció provisional del Sr. Xavier Martin 

Gironès del lloc de Tècnic auxiliar 
d’informàtica. 

2019AJUN000366  07/03/2019 2019DECO000020 Acord incoació segons relació 19012475. 
2019AJUN000367  07/03/2019 2019MATE000010 Sol·licitud cessió material per a la celebració de 

la jornada de portes obertes de l'escola el dia 
16/3/2019. 

2019AJUN000368  07/03/2019 2019GREC000028 Serveis mínims municipals pel dia 8 de març de 
2019. 

2019AJUN000369  07/03/2019 2018RRGT000076 Recurs a dues liquidacions del servei de Can 
Rafart - tai-txi -. 

2019AJUN000370  07/03/2019 2018FIOB000022 Retorn fiança depositada en garantia de la 
gestió de residus de les obres al c/ Lluís Folch i 
Torres, 26 (OMAJ2016000038) 

2019AJUN000371  07/03/2019 2019ALIQ000003 Càrrecs gener 2019 
2019AJUN000372  08/03/2019 2019SRCA000004 Designa d'advocat en el recurs contenciós 

administratiu 10/2019-A recurs ordinari. 
2019AJUN000373  08/03/2019 2019GSEC000019 Contracte de serveis d’assessorament jurídic en 

matèries puntuals al senyor Mariano Juan 
Colomer. 

2019AJUN000374  08/03/2019 2019ANOM000006 nomina complementària (M2) del mes de febrer 
de 2019. 

2019AJUN000375  08/03/2019 2019REBE000002 Relació reposició bestres Serveis Socials 
2019AJUN000376  08/03/2019 2019ADMC000001 Modificació de crèdit de Generació per 

atorgament subvenció Plans Ocupació 2019-
2020 Diputació Barcelona 

2019AJUN000377  11/03/2019 2019SCON000001 PROCEDIMENT OBERT DE CONTRACTE 
DE LLOGUER (RÈNTING) D'UN VEHICLE 
DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS 

2019AJUN000378  11/03/2019 2019RRGT000018 bonifiació de l'IBI. 
2019AJUN000379  11/03/2019 2019RRGT000019 bonifiació de l'IBI. 
2019AJUN000380  11/03/2019 2019PEPS000142 Pla Especial de pagament 
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2019AJUN000381  11/03/2019 2019PEPS000141 Sol.licitud Pla Especial de Pagament 
2019AJUN000382  11/03/2019 2018RRGT000082 Canvi d'ús de les taxes corresponents als guals i 

escombraries del carrer Doctor Trueta, 18 
2019AJUN000383  11/03/2019 2019RRGT000037 - Que desitjo renunciar a participar en el procés 

selectiu d'una plaça d'agent de policia local 
reservada a mobilitat horitzontal de 
l'Ajuntament de Vilassar de Dalt i, si pot ser, 
donat que encara no s'ha publicat la llista 
d'admesos i exclosos, que se'm retorni l'import 
de les taxes per valor de 9,75€ al núm. de 
compte ES85 1465 0120 38 1712044762 (ING 
DIRECT), no sense abans agrair la seva atenció 
i disculpant-me per les molèsties ocasionades. 

2019AJUN000384  11/03/2019 2019RRGT000026 Recurs a la liquidació de reserva temporal - 
mobilitat reduïda - corresponent a l'exercici 
2018. 

2019AJUN000385  11/03/2019 2019MATE000011 Cessió de material per cursa de muntanya - 
Vilatrail 2019 -. 

2019AJUN000386  12/03/2019 2019DECO000023 Acord incoació, segons relació 19013766. 
2019AJUN000387  12/03/2019 2019DECO000022 Incoació per manca d'identificació, segons 

relació 19014024. 
2019AJUN000388  12/03/2019 2019DECO000021 Acord incoació, segons relació 19013289. 
2019AJUN000389  12/03/2019 2019GREC000029 Nomenar, en el marc del conveni de 

col·laboració aprovat per resolució d’alcaldia 
2018AJUN001084 de data 24 de setembre de 
2018, als membres de l’òrgan de selecció que 
qualificarà la fase d’entrevista dels candidats 
que proposi el Consell Comarcal. 

2019AJUN000390  12/03/2019 2019PECS000035 Renda mínima de subsistència 
2019AJUN000391  12/03/2019 2019GMOB000001 Instal·lació de mirall al camí de Mataró 

cantonada amb Dr. Ferran. 
2019AJUN000392  12/03/2019 2019APAD000015 Aprovació del padró de la taxa d'assistència 

d¡atenció domiciliària, febrer 2019. 
2019AJUN000393  14/03/2019 2019OCOM000008 Llicència d'obres per soterrar els passos 

d'eecreuament aeri de carrer: Pau Piferrer, Sant 
Màrtits, Mare de Deu del Carme, Manuel 
Moreno-Plaça de la Vila, Angela Perera, i altres 
condicionants. 

2019AJUN000394  14/03/2019 2019OCOM000009 Llicència d'obres per instal·lació de pericons. 
2019AJUN000395  15/03/2019 2019GSEC000021 Autorització per a celebració de matrimoni 

civil. 
2019AJUN000396  15/03/2019 2019DECO000024 Acord incoació, segons relació 19014758. 
2019AJUN000397  15/03/2019 2019GSPE000026 Aprovació del Protocol contra les agressions 

sexistes a les festes majors de Vilassar de Dalt 
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2019AJUN000398  15/03/2019 2019ACON000010 Contractació d’un/a tècnic/a auxiliar de 
biblioteca per a la Biblioteca Can Manyer. 

2019AJUN000399  15/03/2019 2019DOPE000010 Aprovar les operacions de l'Ajuntament. 
2019AJUN000400  15/03/2019 2019MATE000012 Cessió de material per cursa infantil al Parc de 

Can Rafart el dia 05/05/2019 
2019AJUN000401  15/03/2019 2019MATE000013 Cessió de material per organització de dinar 

d'usuaris i famílies el dia 28/3/2019 
2019AJUN000402  15/03/2019 2019MATE000014 Sol·licitud de cessió de material pel dia 

25/03/2019. 
2019AJUN000403  18/03/2019 2019RRGT000023 Presentació recurs liquidació taxa per informe 

ordre execució 
2019AJUN000404  18/03/2019 2019RRGT000038 Sol.licitud bonificació rebuts assistència al 

SEM Can Banús i devolució del que ha pagat 
sense bonificar 

2019AJUN000405  18/03/2019 2019GSPE000011 Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de 
Vilassar de Dalt i el Grup Sardanista de 
Vilassar de Dalt 2019 

2019AJUN000406  18/03/2019 2019SCOM000006 Contracte menor dels serveis sobre l'adaptació 
al Reglament General de Protecció de Dades. 

2019AJUN000407  18/03/2019 2019GREC000019 Redistribució d'efectius. 
2019AJUN000408  18/03/2019 2019RRGT000032 Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts 

relatiu a l'IBI corresponent al carrer Ignasi 
Iglesias núm.9. 

2019AJUN000409  18/03/2019 2018FIOB000015 Sol·licitud de devolució de fiança de gestió de 
residus OMAJ2015000023 

2019AJUN000410  18/03/2019 2018FIOB000021 Retorn fiança depositada en garantia del 
elements urbanístics per les obres al c/ Lluís 
Folch i Torres, 26 (OMAJ2016000038) 

2019AJUN000411  18/03/2019 2019PECS000036 Renda mínima de subsistència 
2019AJUN000412  18/03/2019 2019PECS000037 Renda mínima de subsistència 
2019AJUN000413  18/03/2019 2019PECS000038 Renda mínima de subsistència 
2019AJUN000414  18/03/2019 2019PECS000039 Renda mínima de subsistència 
2019AJUN000415  18/03/2019 2019PECS000040 Renda mínima de subsistència 
2019AJUN000416  18/03/2019 2019PECS000042 Renda mínima de subsistència 
2019AJUN000417  18/03/2019 2019PECS000041 Renda mínima de subsistència 
2019AJUN000418  20/03/2019 2019DECO000026 Proposta de sanció segons relació 19015751 
2019AJUN000419  20/03/2019 2019AMUL000009 Al.legació a la denúncia 1180000413 i vehicle 

9166FVL. 
2019AJUN000420  20/03/2019 2019GSPE000023 Aprovació del conveni subvenció finalista 

Revela-T 2019 
2019AJUN000421  21/03/2019 2019SCOM000003 Contracte menor per al Servei de suport a les 

Festes Populars 2019 
2019AJUN000422  21/03/2019 2019PECS000047 Sanitari Portatil 
2019AJUN000423  21/03/2019 2019HEXT000008 Hores nocturnes de Raul Solsona i Guillem 
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Vives (febrer 2019) 
2019AJUN000424  21/03/2019 2019HEXT000009 Hores extres i nocturnitats Pavelló febrer 2019 
2019AJUN000425  21/03/2019 2019ANOM000007 Nòmina març 2019 
2019AJUN000426  21/03/2019 2018TGPP000010 Llicència per tinença de gossos potencialment 

perillosos 
2019AJUN000427  21/03/2019 2018TGPP000011 Llicència tinença gossos perillosos 
2019AJUN000428  21/03/2019 2018TGPP000012 Llicència tinença gossos perillosos 
2019AJUN000429  21/03/2019 2018TGPP000013 Llicència tinença animal perillós 
2019AJUN000430  21/03/2019 2019DECO000025 Acord incoació segons relació 19015493. 
2019AJUN000431  21/03/2019 2019APPM000001 Plans Pressupostaris a mitjà termini 2020-2022 

(any 2019) 
2019AJUN000432  21/03/2019 2019DOPE000011 Aprovar les operacions de l'Ajuntament 
2019AJUN000433  21/03/2019 2019PECS000043 Sol·licitud prestació econòmica - 

Subministraments bàsics 
2019AJUN000434  21/03/2019 2019HEXT000006 Factor nocturnitat i factor festiu del personal del 

Teatre La Massa Gener 2019 
2019AJUN000435  21/03/2019 2019HEXT000007 Relació d'hores nocturnes (Factor Nocturnitat) 

de Pili Cano febrer 2019 
2019AJUN000436  21/03/2019 2019HEXT000011 Relació serveis extraordinaris Policia Local 

ferber 2019 
2019AJUN000437  21/03/2019 2019PECS000044 Prestació econòmica - Subministraments bàsics 
2019AJUN000438  21/03/2019 2019PECS000045 Ajut Ortopedia 
2019AJUN000439  21/03/2019 2019PECS000046 Ajut de lloguer 
2019AJUN000440  21/03/2019 2019PECS000048 Prestació econòmica - Subministraments bàsics 
2019AJUN000441  21/03/2019 2019PECS000049 Ajut subministraments bàsics 
2019AJUN000442  21/03/2019 2019PECS000051 Ajut de Lloguer 
2019AJUN000443  21/03/2019 2019PECS000052 Renda mínima de subsistència 
2019AJUN000444  21/03/2019 2019BESP000008 Sol.licitud bestreta de nòmina 
2019AJUN000445  21/03/2019 2019REBE000007 REPOSICIÓ DE BESTRETA DE CAIXA 

FIXA DE SSTT 
2019AJUN000446  21/03/2019 2018GREC000117 Procés de selecció mitjançant concurs públic 

per cobrir, amb caràcter interí la plaça de 
Tresorer/a de l'escala habilitat nacional. 

2019AJUN000447  21/03/2019 2019ADID000003 Dietes i desplaçaments del mes de març de 
2019 

2019AJUN000448  22/03/2019 2019HEXT000009 Hores extres i nocturnitats Pavelló febrer 2019 
2019AJUN000449  22/03/2019 2019HEXT000010 Serveis especials de la brigada del mes de 

febrer de 2019. 
2019AJUN000450  22/03/2019 2019RESP000003 Inici de reclamació de responsabilitat 

patrimonial RESP2019000003 
2019AJUN000451  22/03/2019 2019PECS000050 Ajut de Transport T-10 
2019AJUN000452  25/03/2019 2019REBE000009 Aprovar la reposició de la Gent Gran C39 
2019AJUN000453  25/03/2019 2019REBE000010 Relació reposició bestreta Serveis Socials 
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2019AJUN000454  25/03/2019 2019PECS000056 Ajut esquiada 
2019AJUN000455  25/03/2019 2019PECS000055 Ajut despeses ingres ITA Argentona 
2019AJUN000456  25/03/2019 2019RESP000002 Reclamació de danys ocasionats per les obres al 

carrer Mestra Viladrosa. 
2019AJUN000457  25/03/2019 2018RESP000019 Incoació de reclamació de responsabilitat 

patrimonial RESP2018000019. 
2019AJUN000458  25/03/2019 2018RRGT000104 Sol·licita donar de baixa la liquidació 

2018/OCUL/335 
2019AJUN000459  26/03/2019 2018RESP000021 Decret d'incoació d'eaxpedient de 

responsabilitat patrimonial RESP2018000021. 
2019AJUN000460  26/03/2019 2019APTR000001 Aprovació Pla Tresoreria 2019 
2019AJUN000461  26/03/2019 2019DECO000027 Acord incoació, segons relació 19016959. 
2019AJUN000462  26/03/2019 2019GREC000033 Sol.licitud prestació per naixement de fill i 

compactació del permís de maternitat amb les 
vacances. 

2019AJUN000463  28/03/2019 2019RESP000004 Incoació d'expedient de responsabilitat 
patrimonial. 

2019AJUN000464  28/03/2019 2019GHIS000017 Aprovació Pla disposició de Fons 2019 
2019AJUN000465  28/03/2019 2018GSEC000007 Canvi d'instructor expedient de responsabilitat 

patrimonial GSEC2018000007. 
2019AJUN000466  28/03/2019 2019OMEN000003 Llicència d'obres per la formació de bany en 

planta pis. 
2019AJUN000467  28/03/2019 2019GHIS000016 Liquidació del pressupost de l'Ajuntament 

relatiu a l'exercici 2018 
2019AJUN000468  28/03/2019 2018RESP000012 Canvi d'instructor en expedient de reclamació 

de responsabilitat patrimonial. 
2019AJUN000469  28/03/2019 2019PECS000070 Subministraments bàsics 
2019AJUN000470  28/03/2019 2019PECS000071 Rodes del cotxe 
2019AJUN000471  28/03/2019 2019PECS000072 Sol·licitud prestació econòmica - Mudança 
2019AJUN000472  28/03/2019 2019PECS000053 Ajuda dentista 
2019AJUN000473  28/03/2019 2019PECS000058 Subministraments bàsics 
2019AJUN000474  28/03/2019 2019GSPE000027 Aprovació de les bases del 1r concurs 

d’aparadors de Sant Jordi i la Festa Major dels 
Sants Màrtirs. 

2019AJUN000475  28/03/2019 2019PECS000057 Crèdit de síntesi 
2019AJUN000476  28/03/2019 2019PECS000054 Ajut derivació ''Clinica Dental'' 
2019AJUN000477  28/03/2019 2019RRGT000020 Recurs contra la liquidació en executiva del IBI 

de l'exercici 2018 i domiciliació de taxes i 
impostos per al 2019. 

2019AJUN000478  28/03/2019 2019BAIX000002 Expedient de baixes E-2019-2 
2019AJUN000479  28/03/2019 2019RRGT000045 Sol.licitud excempció taxa recollida brossa per 

gestió privada de residus 
2019AJUN000480  29/03/2019 2018RESP000002 Canvi d'instructor en reclamació de 

responsabilitat patrimonial RESP2018000002. 
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2019AJUN000481  29/03/2019 2018RESP000007 Canvi instructor en l'expedient de 
responsabilitat patrimonial RESP2018000007. 

2019AJUN000482  29/03/2019 2018RESP000013 Canvi d'instructor en expedient de 
responsabilitat, RESP2018000013. 

2019AJUN000483  29/03/2019 2018RESP000014 Incoació d'expedient de reclamació de 
responsabilitat patrimonial. 

2019AJUN000484  29/03/2019 2018RESP000003 Canvi d'instructor en l'expedient de 
responsabilitat patrimonial RESP2018000003. 

2019AJUN000485  29/03/2019 2018RESP000006 Canvi d'instructor en l'expedient de 
responsabilitat patrimonial, RESP2018000006. 

2019AJUN000486  29/03/2019 2018RESP000008 canvi d'instructor en la reclamació de 
responsabilitat patrimonial, RESP2018000008. 

2019AJUN000487  29/03/2019 2018RESP000011 Canvi d'instructor en expedient de reclamació 
de responsabilitat patrimonial 
RESP2018000011. 

2019AJUN000488  29/03/2019 2019ACON000009 Proposta per a la contractació d'agents interins 
en caràcter d'urgència com a resultat d'una 
selecció. 

 

 

 

DECRETS MARÇ TEATRE 2019 

 

 

2019TEAT000005  08/03/2019 2019TAMC000001 Aprovar la modificació de crèdit 01 del 
pressupost 2019 del Teatre la Massa. 

2019TEAT000006  18/03/2019 2019REBE000006 Reposició de bestreta de la Massa C53 
2019TEAT000007  18/03/2019 2019DOPT000003 Aprovar les operacions del Teatre la Massa 
2019TEAT000008  21/03/2019 2019TAMC000002 Modificació de crèdit 2 i 3 per generació al 

Teatre La Massa 
 

 

DECRETS MUSEU-ARXIU MARÇ 2019 

 

2019MUSE000004  01/03/2019 2019GMUS000001 Liquidació del Pressupost del Museu - Arxiu 
Municipal relatiu a l'exercici 2018. 

2019MUSE000005  15/03/2019 2019DOPM000003 Aprovar les operacions del Museu 
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10.-Precs i preguntes. 

 

L’alcalde diu que hi ha regidors i regidores de l’equip de govern que han demanat 
intervenir. 

Pregunta si hi ha precs i preguntes. 

 

La Sra. Bosch formula literalment el  prec següent: 

 
“Els felins, son dels pocs animals domesticats que conserven una certa llibertat i 
aquesta, malauradament a vegades te un preu.  Ens han fet arribar la queixa de la 
recollida d’una gateta morta a la via pública, de la qual no es va notificar a la família 
propietària de l’animal. Els pobres se’n van assabentar per algun conegut i van haver 
d’anar a veure al lloc on els traslladen per si era la seva gateta. Estava adequadament 
identificada amb microxip i una xapeta al collar on s’indicava el nom de l’animal i el 
telèfon del propietari. No és la primera vegada que es dona aquesta circumstància, i no 
entenem com encara no s’ha corregit. Voldríem ens informin de a qui correspon aquesta 
responsabilitat”. 
 
El Sr. Oliva diu que en tot cas és la policia local qui deu haver detectat l’animal i el 
servei de recollida o la brigada el que se n’ha fet càrrec de la seva recollida i afegeix que 
ja diran com és que no s’ha comunicat i demana excuses. Afegeix que es farà una 
instrucció interna per què no torni a passar. 
 
  

 
El Sr. Cusidó agraeix a tots els regidors aquests 4 anys que malgrat les discussions i els 
llargs períodes de debat, hi ha hagut un bon estar, un bon fer i s’ha sabut distingir la part 
política i de debat de la part personal que és la més important, tot i que cadascú pensi de 
maneres diferents. 
 
Desitja que les eleccions siguin tranquil·les, pacífiques i que surtin els resultats que 
surtin, serà el resultat que els veïns hagin triat. També desitja una bona festa major a 
tothom. Els desitja als regidors que no continuen, una bona feina i que els vagi molt be a 
la seva nova etapa i que ja s’aniran veient pel poble. 
 
 
El Sr. Garrigós agraeix tant als regidors, els treballadors del consistori que sense ells no 
es podria fer la feina que estan fent i a tota la gent que ha participat i els ha recolzat per 
fer un Vilassar millor. 
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El Sr. Miralles agraeix al conjunt de la població, al consistori i als treballadors aquests 4 
anys que han pogut viure, els quals han estat de lluita, reivindicacions, aprenentatges, de 
transformació i construcció de República, malgrat les discrepàncies que hagin pogut 
tenir polítiques a dintre l’Ajuntament i amb debats al carrer. Desitja molta sort  als 
regidors sortints que no continuen i anima a continuar lluitant. 
 
La Sra. Àlvarez agraeix el tracte rebut per part de totes les treballadores, que ha sigut 
excel·lent. Diu que hi ha hagut plens bons, crítics i molt durs i molt llargs però s’han 
superat tots. Li diu al Sr. Cusidó que gràcies a ell ha sabut el que és tenir paciència 
després de les seves intervencions. Manifesta que han sigut 4 anys molt positius i anima 
a tothom a participar a la festa major i felicita els 25 anys dels Diabòlics Anònims que 
se celebren aquest dissabte. Els desitja molta sort als regidors que no continuen. 
 
 
La Sra. Martin-Moreno diu que ha sigut un plaer compartir el ple amb tots els regidors, 
tot i que hi ha hagut plens molt durs però que al final són tots persones i  que encara que 
s’hagin dit coses molt dures per darrera s’han preocupat els uns dels altres. 
 
Li dona les gracies al poble que són els que fa 4 anys els van elegir per què els 
representessin i fossin la seva veu. 
 
Afegeix referent als regidors que no es tornen a presentar a les llistes, que hi ha gent que 
se l’endú d’amiga i agraeix també als treballadors de l’ajuntament que s’han portat 
genial quan ho han necessitat i han estat sempre allà independentment del color que 
siguin. 
 
Desitja unes eleccions tranquiles i una bona festa major i afegeix que intentarà assistir 
als actes que pugui però que per motius personals no podrà assistir a tot. 
 
 
 
La Sra. Bosch literalment diu el següent: 
 

 

“Nosaltres també ens afegim a l’agraïment al treballador i les treballadores, que hem 
començat molts de zero i els hem donat molta feina però sempre han estat atents i 
amatents en donar-nos la informació que necessitàvem, també agrair el tarannà dels 
integrants d’aquest mandat, que en la diferència, que n’hi ha hagut, he ha estat, s’ha 
discutit, ens hem respectat i això és el que importa, treballem per la gent i he de fer 
valdre aquests valors. En aquests quatre anys hem après moltíssim, sempre he pensat 
que he estat agraïda, que també ho he passat malament, però el que m’emporto és molt, 
no és pot pagar. Per això repeteixo quatre anys més. Lamento que alguns de nosaltres 
que hem estat treballant junts no repetitiu, però suposo que hi ha moments per tot, i us 
desitjo molta sort.” 
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La Sra. Ruhi literalment diu el següent: 
 
“Jo vaig néixer a Vilassar de Dalt, a pocs metres de la plaça de la vila, però fins que em 
vaig jubilar de mestra, no havia treballat al meu poble. Fa vuit anys vaig decidir 
implicar-me en el projecte per a les eleccions municipals que proposava aleshores el 
Grup d’Esquerres amb en Xavier Godàs al capdavant; doctor en sociologia; una persona 
d'una trajectòria impecable,  i amb una qualitat humana indiscutible. Eren uns anys molt 
difícils, però el repte que representava, ens va empènyer a tirar endavant. El nostre 
compromís eren les persones.  

Jo vaig assumir Educació, Salut i Serveis Socials, unes regidories plenes de 
responsabilitat i de compromís, comptant amb un equip de tècnics i tècniques molt 
potent, vam poder elaborar Programes i Projectes nous.  

El 2015, a les eleccions municipals, amb el grup ARA Vilassar vam fer una entesa amb 
diferents partits i independents, que ens va donar la majoria absoluta. Una etapa molt 
enriquidora i plena d’aprenentatges amb molt bona companyia. Un equip de govern 
incansable, que ha aconseguit una gran transformació municipal. I és que la situació en 
què hem treballat, amb les greus conseqüències de la crisi econòmica i el procés 
d’autodeterminació, han fet que sigui també un mandat amb un gran repte.  

Aquests anys m’han permès tractar molta gent que treballa perquè el nostre poble sigui 
millor  i més inclusiu. Entitats, associacions, Serveis municipals i col·lectius que he 
pogut conèixer des de la feina que fan, la seva dedicació, en molts casos persones 
voluntàries; hem fet convenis de col.laboració per tal de concretar les diferents 
actuacions conjuntes amb totes les entitats.  A totes elles, un sincer agraïment. 

He decidit posar-me en un altre pla, on podré també col.laborar amb el grup ARA 
Vilassar i donar un cop de mà en allò que calgui al nou equip, amb la Carola Llauró al 
capdavant. 

Vull agrair moltíssim  a tècnics i a treballadors i treballadores de la casa per la feina que 
fan dia a dia, també a regidors i regidores de l’oposició, que tot i les discrepàncies, he 
pogut tirar endavant  les meves propostes. Un agraïment a l’alcalde i a l’equip de 
govern, per la confiança, pel què m’han ensenyat, pel suport, per la feina feta, i per 
complir amb el compromís de desenvolupar el nostre projecte de govern: Poble, País i 
Progrés.  

 
*El missatge de les meves regidories: 
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....L'atenció social, com la sanitat i l'educació, són per a totes i tots i per a totes les 

edats.  

Fem que ningú es quedi enrere!            

 

 
Salut i visca Vilassar!” 
 
 
La Sra. Lloret diu que han passat 4 anys dels que en fa un balanç positiu i sent que 
s’endu moltíssimes coses de Vilassar, que ha anat coneixent tant abans de fer el pas en 
política com els darrers 4 anys de forma més intensa i més propera amb tota la gent del 
poble i en concret amb les àrees que ha pogut desenvolupar, que potser no ha tingut tots 
els recursos que li hagués agradat tenir per poder desenvolupar coses que li han quedat 
pendents, però sí està contenta d’haver iniciat un camí i que els equips que vinguin a 
continuació trobin una via feta, que amb la recuperació de l’Ajuntament, s’hi pugui anar 
treballant molt més. Manifesta que els infants, els joves i els adolescents, són el nostre 
present i el nostre futur i per això es mereixen tot i s’ha de poder treballar amb ells i per 
ells. 
 
Afegeix que referent al desenvolupament de la vila també a nivell de promoció turística 
i tot el potencial dels recursos que es tenen i també les àrees que ha entomat els últims 
mesos que també l’han engrescat moltíssim que hi ha molts deures a fer, com tot el tema 
d’igualtat.  
 
Manifesta que també està contenta per haver pogut contribuir en la reactivació del 
comerç tot i que ha sigut molt curt. 
 
Comenta que és una Paula diferent a la que va entrar fa 4 anys, creu que ha crescut com 
a persona i que la oposició l’ha fet més forta i els companys i companyes de partit 
també. 
 
Agraeix al personal de l’Ajuntament i de manera especial a l’equip tècnic amb el  que 
ha treballat dia a dia i als regidors de la oposició per fer-la més forta. 
 
Finalment agraeix als companys d’equip de govern, amb els que ha après moltes coses i 
desitja molta sort a l’equip que es presenta per poder revalidar aquesta confiança per 
poder tirar endavant Vilassar i als companys que no continuen els diu que continuaran 
treballant des d’una altra línea. 
 
Li dona les gràcies a l’alcalde per haver confiat amb ella per tenir-la al seu equip i a 
Vilassar. 
 
 
El Sr. Morales diu que quan va prendre la decisió personal de no repetir, ja va explicar 
els motius i li dona les gràcies a tothom, per què l’aprenentatge ha sigut immens. 
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Comenta que la política municipal té una gran virtut que és que aquells projectes que es 
tenen al cap es poden materialitzar de forma directa i això fa que succeeixin mil coses i 
anècdotes. 
 
Agraeix a tots els regidors i també al Sr. Carlos Babot, ex regidor, amb el que també 
van estar treballant gran part del mandat. 
 
Desitja una bona festa major a tothom. 
 
 
 
L’alcalde diu que és més de començar coses que de plegar per què se sent buit. Comenta 
que en aquest cicle de vuit anys, són vuit anys, que cada any, cada mes i cada setmana 
ha tingut algun element particular per què l’han fet insubstituïble en la memòria, 
segurament per què el context en el que s’han trobat a l’ajuntament, ha fet que no 
tinguessin massa temps, quan van començar a l’alcaldia , haver de saber com anava la 
cosa i haver d’actuar per poder abordar el que era una problemàtica. 
 
Diu que està humanament satisfet per acabar aquest cicle. Diu que la setmana no se’ls 
menjarà als que continuïn per què hi hagi alguna urgència estructural o de les que 
puguin malbaratar el conjunt de la institució. Afegeix que hi haurà una institució en la 
que es podrà treballar des del minut zero i que es podrà posar molta més atenció en 
pensar el futur que en resistir el present i aquesta és bàsicament i en resum la satisfacció 
que s’emporta i que vol reivindicar. 
 
Vol fer el reconeixement més gran al conjunt de regidors i regidores que durant els seus 
vuit anys d’alcaldia han exercit  el càrrec electe públic i han esta bregant pel municipi 
de Vilassar de Dalt a partir de la representació democràtica que és molt important tenir 
en compte això, el fer el pas endavant per estar aquí s’ha de dignificar en el sentit més 
positiu i democràtic i popular del terme, per què fer el pas és molt important, per què el 
municipi és a l’escola, l’escola primària i si el municipi no conforma una base 
fonamental de l’organització política d’un país, un país no és res, per que el municipi és 
la base de la democràcia i no es pot aspirar a cap llibertat si els municipis no són lliures 
i per tant no són la primera articulació democràtica, la llibertat al mon municipal. 
 
Manifesta que estar aquí no és una banalitat i que l’Ajuntament no és una entitat més i 
que l’Ajuntament és la casa de Vilassar, és el comú, i s’ha de ser dignes d’aquest comú i 
s’ha de governar i gestionar i ser propositius i discutir políticament  des del punt de 
vista local el millor que sàpiguen i més, per què es deuen a la gent que els ha votat i 
també a la que no i s’ha de tendir al màxim d’excel·lència i com que no s’estarà mai al 
màxim d’excel·lència almenys s’ha de mantenir aquesta tensió. 
 
Explica que dintre de l’Ajuntament, hi ha gent molt vàlida, treballadors i treballadores 
que treballen tota la setmana i més quan convé els que tenen responsabilitat per tirar 
endavant l’administració pública local. Puntualitza que en aquest ajuntament es treballa 
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i que des del punt de vista comparatiu el personal d’aquest ajuntament són molt bons. 
Puntualitza que hi ha tècnics i tècniques que són excel·lents, ja que gràcies a aquestes 
persones hi haurà claus per una nova alcaldia, ja que si se n’han sortit és també gràcies a 
la confiança que han tingut de la qualitat humana i professional de la gent que treballa 
en aquest ajuntament. 
 
Diu que és molt important que la capacitat que s’ha d’adquirir i entrenar quan algú és 
càrrec electe és saber que moltes vegades del producte conflictiu, d’un projecte o d’una 
iniciativa en surten millors resultats, que el conflicte no és destructiu sinó creatiu, la 
majoria de vegades, que els consensos després d’un conflicte encara són millors i més 
potents però imprescindible tenir clar pels que comencen de nou que un no entra aquí 
pensant que farà el que cregui que ha de fer. Puntualitza que farà el que cregui que ha de 
fer i el que sigui possible que ha de fer el que legalment sigui possible de fer i que 
aquesta doble pressió entre la pròpia voluntat de treball en equip per tirar endavant 
polítiques, iniciatives, projectes i les condicions estructurals, contextuals que permeten 
o faciliten o frenen aquesta voluntat, és una cosa que s’ha de tenir molt en compte. 
Puntualitza que un càrrec electe ha de tenir en compte que ha de poder tirar endavant 
projectes a partir, la majoria de vegades, vencent resistències, però també escoltant molt 
i sabent d’aprendre d’aquestes resistències i sobretot de les persones que en saben més 
en un moment determinat i tenir l’humilitat de saber créixer com a persona i envoltar-se 
de la gent que és capaç de ser millor que un mateix i que és així com l’Administració 
pública que és un bé fonamental que tenen les classes populars per fer política, pot ser 
millor i pot liderar processos de canvi, conjuntament amb la capacitat propositiva 
popular que és essencial per avançar en democràcia. Desitja que en algun moment, de 
nou, tot això que implica prestigi de la institució, en el sentit democràtic i de dignitat 
popular del terme, torni a estar clar entre tots i totes, per què és fonamental per què és el 
comú de Vilassar de Dalt, és el més important que es pot fer quan s’està aquí al davant, 
prestigiar aquest comú treballant bé, amb força, amb capacitat i amb intensitat. 
 
Dona les gràcies a tots els regidors i regidores que marxen i també a tots els seus 
governs. Els diu que ha estat un honor treballar amb ells. Els desitja molta sort a tots els 
que continuen, molta feina i molta sort també a tots els que concorren en les eleccions. 
 
Desitja que sigui un període propositiu on es puguin  discutir a fons les qüestions, on el 
respecte sigui la norma fonamental. Diu que qui guanyi governi amb la ma estesa i qui 
no les guanyi que contribueixi a tirar endavant el consistori i el municipi i la seva gent. 
 
Gràcies a tots i totes i fins sempre. 
 
Felicita als Diabòlics anònims i als geganters pels seus respectius aniversaris i desitja 
una bona festa major dels Sants Màrtirs. 
 
 
La Sra. Àlvarez demana un aplaudiment pel Sr. Miquel Vilamitjana per la seva tasca 
mensual de retransmissió dels plens.  
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I, sense més temes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, 
n’estenc la present acta. 

 

El secretari,        l’alcalde, 

Eduard Lluzar López de Briñas     Xavier Godàs Pérez 

 

Document signat electrònicament. 


